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ELIGIE VERBINDT
Paus Franciscus in
de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko

Wanneer de leiders van twee religies die samen bijna drie miljard leden
tellen, voor de eerste keer in de geschiedenis een gemeenschappelijke verklaring ondertekenen waarin ze zich ertoe verbinden om samen te werken,
dan is dat nieuws! Wanneer zij daarmee ook nog ingaan tegen de heersende trend van ‘elk voor zich’ en zelfs stellen dat het christendom en de
islam door God gewild zijn om mensen met elkaar te verbinden, dan is dat
goed nieuws! Daarover gaat dit artikel. De reizen van paus Franciscus naar
de Verenigde Arabische Emiraten (3-5 februari 2019) en Marokko (30-31
maart 2019) mogen dan in de marge van de berichtgeving beland zijn,
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ze zijn daarom niet minder relevant voor een derde van de mensheid. Ze
stonden in het teken van de dialoog en helpen ons om de draagwijdte van
de verregaande gemeenschappelijke verklaring te vatten. Als toemaatje liet
paus Franciscus in Marokko duidelijk verstaan hoe christenen die in het huis
van de islam te gast zijn, hun zending zien.
Wereldkerk
De bevolking van de Emiraten (ongeveer 3 miljoen) bestaat voor meer
dan 80% uit migranten! Er zijn ongeveer 500.000 katholieken. Veruit
de meesten komen uit de Filippijnen,
India en Pakistan. Ze werken als kelners in restaurants, receptionisten in
bedrijven, poetsvrouwen in hotels,
kassiersters in grootwarenhuizen en
bedienden in grote villa’s. Ze verdienen gemiddeld € 700 per maand,
waarvan een deel naar de familie
in het thuisland gestuurd wordt. Een
groep arme migranten dus die in
acht kerken kunnen samenkomen,
stuk voor stuk gloednieuwe gebouwen omringd door een hoge muur,
om ze van buitenaf onherkenbaar te
maken als cultusplaats. Soms vind
je een kerk naast de grote moskee;
in Abu Dhabi die van Maria, de
moeder van Jezus. Gedurende de
zondagsvieringen kan je letterlijk
de wereldkerk in actie zien, want
naast de drie grote groepen zijn
ook individuen of kleine gemeenschappen uit een honderdtal andere
nationaliteiten van de partij. Deze

vieringen worden geprogrammeerd
van donderdagavond tot zondag,
een noodzaak in een land waar het
weekend begint op vrijdag (dag van
het grote gebed voor de moslims) en
eindigt op zaterdagavond.
De Emiraten zijn een uitzondering in
de regio. De traditionele soenni islam staat open voor de economische
mondialisering en heeft, dankzij de
inkomsten van petroleum, grote stukken van de woestijn omgevormd tot
een jungle van moderne gebouwen,
omringd door prachtige parken en
tuinen.
Andere godsdiensten zijn welkom
zolang ze maar discreet blijven. Er
is zelfs een ministerie van Verdraagzaamheid! Het ziet toe op de vrije
uitoefening van niet-moslimgodsdiensten, die dat echter niet in het
publiek mogen doen en zeker al
niemand mogen bekeren. Dus geen
klokken in bijhorende torens en
geen kruisen op de muren rond de
kerkgebouwen. Sociale en caritatieve activiteiten zijn eveneens uit den
boze. 
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Wetend dat het leven veel moeilijker
is in Saoedi-Arabië en de rest van
de regio, zijn de meeste christenen
vrij tevreden over hun statuut van beschermde minderheid. ‘We mogen
samenkomen voor de liturgie en we
worden gerespecteerd als monotheïsten’, luidt het, ‘en dat is al heel
wat!’
Dialoog
Marokko is een Noord-Afrikaans
land waar joden en christenen al
millennia thuis zijn. Toch telt men er
slechts 30.000 katholieken op een
bevolking van 32 miljoen, bijna allemaal buitenlanders. Er verblijven
ongeveer 320 000 migranten, vooral uit de landen ten zuiden van de
Sahara. Wanneer je de officiële cijfers als criterium neemt, denk je snel
dat Marokko economisch welvarend
is. Dat is slechts ten dele waar. Met
een werkloosheidscijfer van om en
bij de 10% doet het land het zeker
niet slecht, maar de jeugdwerkloosheid is veel hoger: 26%. Dat is een
voedingsbodem voor radicalisme en
heel wat jongeren (ongeveer 1.500)
sloten zich dan ook aan bij DAESH
om in Syrië en Irak te gaan strijden.
Dan zijn er nog de duizenden migranten die op een of andere manier Europa proberen te bereiken …

Marokko is een van de weinige moslimlanden dat al gedurende eeuwen
gelovigen van andere godsdiensten als gasten ontvangt. Natuurlijk
moeten ze wel hun plaats kennen.
De soenni islam is staatsgodsdienst,
maar tolereert de christenen al 800
jaar. Hier geen hoge muren rond de
kerken, een toren en een kruis kunnen, een discreet verenigingsleven
wordt oogluikend toegelaten en er
zijn zelfs vijftien katholieke scholen.
Maar waag het niet om een Marokkaan tot het christendom te bekeren.
Dan word je een paar jaar opgesloten en daarna uitgewezen. Toch
iets flexibeler dan in de Verenigde
Arabische Emiraten! 
Marokko wil van geen fanatisme
weten en waakt erover dat er in
de moskeeën een gematigde islam
gepropageerd wordt die openstaat
voor een culturele inbreng van elders. In de grondwet staat dat culturele diversiteit een rijkdom is en de
sociale cohesie ten goede komt. Het
land neemt ook het voortouw in de
interreligieuze dialoog. Geen wonder dus dat paus Johannes Paulus II
er in 1985 al verwelkomd werd. De
dialoog wordt niet gezien als een
soort luxe, maar als een noodzaak
voor de opbouw van een diverse
maatschappij. 800 jaar geleden
stuurde Franciscus van Assisi vijf
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volgelingen naar dit moslimland.
Hun aanwezigheid en die van hun
opvolgers werpt vruchten af: bescheiden, maar van goede kwaliteit.
De recente oprichting van het Institut Mohammed VI voor de vorming
van imams met een open geest toont
aan dat de dialoog meer is dan een
abstracte theorie.
Oorlog
Zoals gewoonlijk waren de massamedia op zondag 3 februari maar
met één vraag bezig: durft de paus
iets te zeggen over de oorlog in Jemen waarin de Emiraten een vuile
rol spelen? Lang moesten ze niet
wachten. Gedurende het angelus
op het St.-Pietersplein, nog voor zijn
vertrek, nodigde paus Franciscus de
aanwezigen uit om te bidden voor
de mensen in Jemen, vooral de kinderen die massaal aan ondervoeding lijden. Alle betrokken partijen
werden opgeroepen om de aangegane verbintenissen na te komen.
Gedurende zijn toespraak op maandag tot de interreligieuze conferentie verwees hij direct naar de oorlog
in Jemen. Hij verklaarde onomwonden dat oorlog enkel miserie brengt,
wapens niets anders dan dood. Dan
drukte hij zijn toehoorders op het
hart dat je als leider van een religie
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geen keuze hebt: je moet oorlog categoriek verwerpen. Gesofistikeerde
nuances zijn altijd zinloos. De ellende en de wreedheid kan je toch duidelijk zien in Jemen, Syrië, Irak en
Libië! Hij besloot zijn toespraak met
een oproep tot alle religieuze leiders
om zich te verzetten tegen elke vorm
van oorlog en conflict omdat God
wil dat alle mensen samen één familie vormen. Wie God echt dient,
weet dat hij aan de zijde staat van
wie vrede zoekt!
De regering had verordend dat dinsdag 5 februari een vrije dag zou
zijn voor wie de eucharistieviering,
voorgegaan door de paus, wilde
bijwonen in het sportstadion van
Abu Dhabi. De paus wist heel goed
hoe precair de situatie van de meeste gelovigen was. Ook wie nu werk
heeft en relatief goed betaald wordt,
weet nooit wat de toekomst brengt.
Christenen, zoals alle buitenlanders,
zijn hier te gast en het is de gastheer
(de overheid) die autonoom bepaalt
hoelang iemand welkom is. Paus
Franciscus begon zijn homilie met
deze mensen ervan te verzekeren
dat ze geliefde kinderen van de Vader zijn. ‘Jullie zijn nu zalig, niet morgen of nog later!’ Dan ging het over
hun onzekere situatie. Niet wie veel
bezit doet er echt toe, maar wie de
ander iets te bieden heeft. ‘In jullie
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internationale geloofsgemeenschap
wordt veel uitgewisseld, ja zalig zijn
jullie.’ Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat er geen moeilijke dagen zijn of
dat de gelovige het nooit hard te
verduren krijgt. Wanneer Jezus zijn
volgelingen ‘gelukkig’ noemt, weet
hij heel goed hoe moeilijk het leven
soms kan zijn. Daarom geeft hij hen
een wegenkaart mee voor ruw terrein: de zaligsprekingen.
Tot slot herinnerde de paus de gelovigen aan de richtlijnen die Franciscus van Assisi zijn broeders meegaf
voor hun vertrek naar moslimlanden:
‘Je gaat daar niet naartoe om ruzie
te maken of mensen van jouw grote
gelijk te overtuigen, maar om aan
elke mens onderdanig te zijn uit
liefde tot God en zo te tonen dat je
christen bent.’
Migranten
Gedurende de reis naar Marokko
ging de meeste aandacht naar de
migranten die Europa proberen te
bereiken. Gedurende zijn toespraak
aan de Hassantoren in Rabat, verwees koning Mohammed VI naar
de Wereldwijde overeenkomst voor
een veilige, ordelijke en geoorloofde migratie1. Zijn land had er inderdaad alles aan gedaan om dat
document te laten goedkeuren door

zoveel mogelijk landen. Voor de
transmigranten zelf was het bezoek
van paus Franciscus zo mogelijk
nog belangrijker omdat het aan de
hele wereld liet zien dat zij mensen
zijn die zoals iedereen de nodige
aandacht verdienen.
De paus citeerde een regel uit de
toespraak van de koning tot de
Marrakeshconferentie: ‘Iemand is
niet meer of minder mens omdat
hij aan de ene of de andere kant
van de grens staat.’ Over de situatie
van de transmigranten in Marokko
zei de paus later in het vliegtuig: ‘Ik
heb al gezegd dat wie muren bouwt
er vroeg of laat zelf de gevangene
van wordt. […] Ik heb een deel van
die afsluiting gezien, een staaldraad
doorweven met scherpe messen.
Ik was verbijsterd en weende om
zoveel wreedheid.’ Tot een kleine
groep van 80 transmigranten zei hij
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dat dit een open en diepe wonde is
die veel pijn veroorzaakt in heel de
wereld.
Na de ontmoeting met de koning
tekenden Mohammed VI en Franciscus een gezamenlijke oproep om
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moet eveneens in het kader van de
interreligieuze dialoog gesitueerd
worden. Het was trouwens de eerste keer dat een paus een dergelijk
vormingsinstituut bezocht. Hij was er
ook echt welkom, wie daar studeert
is op zoek naar een open interpretatie van de islam. Iets wat de meeste
veiligheidsdiensten niet ontgaan is,
vandaar dat er ook imams studeren
die later in Europa hun ambt zullen
uitoefenen.
Document

Jeruzalem volledig en vrij toegankelijk te maken voor joden, christenen
en moslims. Later, gedurende de terugreis, zei de paus dat die oproep
niet in de eerste plaats gezien moet
worden als het initiatief van grote leiders (Mohammed VI wordt als een
directe nakomeling van de profeet
aangezien). Het gaat eerder om de
noodkreet van twee met elkaar verbonden gelovigen die lijden omdat
deze stad van de hoop er nog altijd
niet in slaagt om echt universeel te
zijn en iedereen te verwelkomen.
Het bezoek aan het instituut voor
de vorming van Afrikaanse imams
dat de naam van de koning draagt,

Terug naar de Emiraten. De interreligieuze conferentie werd in Abu
Dhabi op maandagavond 4 februari 2019 besloten met de ondertekening van een belangrijk document
door paus Franciscus en de grootimam van Al-Azhar (Caïro, Egypte),
Ahmad Al-Tayyeb.
De titel, Menselijke verbondenheid.
Voor de vrede en de gezamenlijke
co-existentie2, geeft weer wat met
de dialoog bereikt kan worden.
Beide religies dragen de broederlijkheid hoog in het vaandel, de wereldvrede is een wezenlijk katholiek
streefdoel en het vredevol samenleven van mensen uit verschillende culturen en godsdiensten een klassiek
thema van de islam. De boodschap
is duidelijk: op dit vlak vinden we
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elkaar en kunnen we samenwerken,
over de verschillen heen. Dat was
ook de leidraad van de toespraken
van beide ondertekenaars. Ik beperk mij hier tot het document zelf.
De voorbereiding en de redactie
van de tekst namen een paar jaar
in beslag. De samenwerking tussen
het team van de Heilige Stoel en de
universiteit Al-Azhar verliep bijzonder vlot. Dat de paus de belangrijkste leider van de christenheid is, is
voor iedereen duidelijk. Katholieken
zijn allicht minder vertrouwd met de
positie van Al-Azhar in de moslimwereld. De groot-imam van deze
universiteit waar moslimgeleerden
uit de hele wereld studeren en onderzoek doen, wordt in de soenni
islam als de ultieme referentie beschouwd op het vlak van de leer.
Hoewel niet juridisch bindend, tenzij
in zijn eigen rechtsgebied, worden
zijn uitspraken door iedereen gerespecteerd en dikwijls als referentie gebruikt voor fatwa (bindende
uitspraken) van andere leiders. Een
rechtgeaarde soenni zal de grootimam van Al-Azhar nooit tegenspreken!
Dit document is dus geen vrijblijvende verklaring en wanneer beide ondertekenaars zeggen dat het in hun
vormingsinstituten zal bestudeerd
worden, zal dat ook gebeuren. Je

moet er geen spectaculaire ommekeer van verwachten, maar eerder
een gestage groei van de openheid
voor elkaar. Op zich een enorme
bijdrage tot de wereldvrede en het
vreedzaam naast elkaar bestaan
van christenen en moslims.
Verbondenheid

Het document opent in moslimstijl met een hele reeks paragrafen
die beginnen met In de naam van
… Vooreerst in de naam van God
die alle mensen gelijkwaardig geschapen heeft opdat ze vreedzaam
zouden samenleven als broeders en
zusters en de waarden van liefde
en vrede concreet gestalte zouden
geven in de hele wereld. Dan worden de onschuldigen vermeld, gevolgd door de armen, de wezen,
weduwen en vluchtelingen, de volkeren die in onzekerheid leven, de
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menselijke verbondenheid zelf, de
verscheurdheid veroorzaakt door
de politiek van het grote gelijk, de
vrijheid als godsgeschenk, de rechtvaardigheid en barmhartigheid, en
tenslotte alle mensen van goede
wil. In naam van dat alles spreken
beide ondertekenaars en verklaren
daarbij plechtig dat zijzelf en hun
geloofsgemeenschappen het pad
van de dialoog zullen bewandelen.

terroriseren. Dit argument werd al
gebruikt door de moslimleiders van
Frankrijk na de aanslagen te Parijs:
hoe kan je geloven dat God almachtig is en dan nog de pretentie hebben dat jij hem moet verdedigen?
Als hij dat nodig oordeelt, doet hij
het zelf wel. Wie denk je wel dat je
bent wanneer je zelf beslist dat je
moet doden in naam van de gever
van alle leven?

Ze spreken als mensen die geloven
in God, in de uiteindelijke ontmoeting met hem en zijn oordeel. Ze roepen al wie ook maar enige invloed
uitoefent op de maatschappij op
om oog te hebben voor de ellende
in de wereld en er ook iets aan te
doen. Dan worden een aantal te
volgen pistes opgesomd. Het geloof
in God, de Schepper van al wat bestaat, is fundamenteel.

Godsdienstvrijheid is heilig! De veelheid en verscheidenheid van godsdienst, huidskleur, geslacht, ras en
taal zijn door God gewild in zijn
wijsheid, waardoor God de mensen
geschapen heeft.3 De goddelijke
wijsheid is dus het fundament van de
godsdienstvrijheid. Na de vermelding van een aantal punten die voor
beide godsdiensten belangrijk zijn
(rechtvaardigheid, dialoog, ontmoeting, eerbied voor cultusplaatsen en
de strijd tegen terrorisme), wordt het
heikele thema van de burgerrechten
aangesneden. In moslimlanden worden alle niet-moslims als ‘gasten’ beschouwd die onder de bescherming
staan van hun gastheren (de rechtmatige burgers), wat in de praktijk
dikwijls betekent dat ze aan hun willekeur overgeleverd zijn. Hier gaat
het document vierkant tegenin.

Daaruit volgt dat het leven een gave
is die door niemand mag gemanipuleerd, in gevaar gebracht of ontnomen worden. Vandaar de veroordeling van alles wat dood en vernieling zaait. Het religieuze gevoel van
mensen mag nooit voor dat soort
doeleinden gebruikt worden en zeker niet om God te verdedigen. De
Almachtige hoeft door niemand verdedigd te worden en wil niet dat zijn
naam gebruikt wordt om mensen te

Burgers hebben gelijke rechten en
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plichten. Daarom moet men zich inzetten om in onze maatschappijen
aan alle burgers gelijke rechten te
geven en dus niet langer de discriminerende term ‘minderheden’ te
gebruiken. (p. 6) Verder wordt nog
gepleit voor een betere verstandhouding tussen Oost en West, de
degelijke vorming en de politieke
rechten van vrouwen, de rechten
van het kind, van ouderen en gehandicapten. Tot slot wordt nogmaals herhaald dat dit document
een uitnodiging is tot verzoening en
verbondenheid van alle gelovigen,
van gelovigen en niet gelovigen,
van alle mensen van goede wil. Het
is een authentiek getuigenis van de
grootheid van het geloof in God die
verdeelde harten tot eenheid brengt
en de menselijke geest verheft. (p. 7)
Reacties
Zoals verwacht werd het document
door de moslimleiders respectvol
onthaald. De passage over de godsdienstvrijheid werd zelfs enthousiast
verwelkomd door de Europese moslims. Al-Tayyeb beantwoordde hun
boodschap met een bemoediging:
Probeer je zo goed mogelijk te integreren in uw gastland en, indien
nodig, eis je religieuze rechten op,
maar respecteer altijd de wet van
het land waarin je leeft. De leiders

van de moslimlanden gaf hij deze
raad mee: Omarm en bescherm de
christenen in uw land, ze staan het
dichtst bij ons, want zij beschermden ons toen de islam vervolgd
werd. Dat is een verwijzing naar
de tijd van de profeet Mohammad.
Al-Azhar doet meer dan mooie
woorden spreken over de profeet
en verdraagzaamheid. De universiteit spitst haar onderzoek al enkele
jaren toe op de verhouding tussen
godsdienst en staat en gaat ervan
uit dat de staat nogal eens de godsdienst manipuleert, maar dat ook
het omgekeerde soms het geval is.
Hoeveel moslimleiders zullen volgen, zal later moeten blijken en je
kan er zeker van zijn dat het niet
snel zal gaan. Alle begin is moeilijk.
De meeste katholieken weten niet
wat er in het document staat, als
ze al op de hoogte zijn van het bestaan ervan. De bisschoppen weten
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natuurlijk wel wat in Abu Dhabi ondertekend werd, maar voor velen
onder hen is de interreligieuze dialoog vrij onbekend terrein. Zij die er
wel vertrouwd mee zijn, zullen het
document zeker van harte verwelkomen: het bevestigt wat de katholieke
dialoogpartners al decennia lang
bepleiten.
Wanneer je in de lijn van Vaticaan
II aanvaardt dat God zich in de
loop der tijden op veel verschillende
manieren aan de mensen kenbaar
gemaakt heeft, dan heb je er geen
moeite mee om aan te nemen dat
hun antwoord op die verscheiden
openbaring divers is en door God
gewild. Van ultraconservatieve zijde zijn er zeer negatieve reacties,
vooral in Noord-Amerika. Kardinaal
Müller, de vorige prefect van de
Congregatie voor de Geloofsleer,
heeft als antwoord op de gezamenlijke verklaring een eigen ‘authentiek
geloofsmanifest’ gepubliceerd. De
paus heeft het geloof weer verkwanseld! Franciscus staat erop dat in het
document geen millimeter afgeweken wordt van het concilie. 
Godsdiensten
Waarover gaat die discussie eigenlijk? Over de plaats van de verschillende godsdiensten in het heilsplan
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van God en de rol die de kerk
daarin toebedeeld wordt. Een lange
en vrij complexe reflectie, soms genuanceerd, op andere momenten
zwart-wit weergegeven: buiten de
kerk kan er geen redding zijn4. Vaticaan II aanvaardt het rechtmatig bestaan van de andere godsdiensten
en dat de mensen die hun eigen religie als goede gelovigen beleven,
op die manier ook van God heil
ontvangen. De strikte interpretatie
van het axioma buiten de kerk geen
heil wordt dus verlaten. De rol van
de kerk bestaat er veeleer in om op
sociaal relevante manier gestalte
te geven aan de fundamentele ontmoeting tussen God en mens in Jezus Christus. Een getuigenis dus van
het definitieve verbond tussen God
en mens. Hoe dat alles precies in
zijn werk gaat, weet God alleen.
De islam aanvaardt eveneens de
legitimiteit van het joden- en christendom, en de Koran spoort de
moslims aan om de gelovigen van
die godsdiensten te respecteren in
soera 5, vers 48: Wij [= God] hebben het boek van de waarheid naar
jou neergezonden ter bevestiging
van wat er voordien van het boek
al was en om erover te waken. Oordeel dan tussen hen volgens wat
God heeft neergezonden en volg
hun neigingen niet in afwijking van
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wat van de waarheid tot jou gekomen is. Voor ieder van jullie hebben
Wij een norm en een weg bepaald.
En als God het gewild had, zou hij
jullie tot één gemeenschap gemaakt
hebben, maar hij heeft jullie in wat
jullie gegeven is op de proef willen
stellen. Wedijvert dus in goede daden. Tot God is jullie terugkeer. Hij
zal jullie dan dat meedelen waarover jullie het oneens waren.
Religieuze leiders gaan zeer omzichtig met dat soort leerstellingen
om. Ze willen wel een zekere openheid bevorderen, maar vrezen voortdurend dat hun eigen mensen eruit
zouden kunnen besluiten dat het er
niet toe doet tot welke godsdienst je
behoort. Vandaar interpretaties in
de zin van: ‘de ander heeft wel iets
waardevols, maar wij hebben de
volheid’, in de hoop dat de ander
op de duur ook wel die volheid zal
verkiezen.
Franciscus en Al-Tayyeb hebben het
pad van die uiterste voorzichtigheid
verlaten, eenvoudig omdat ze voor
het eerst zelf de dialoog zijn aangegaan. Dan praat je niet meer over
de ander, maar tot de ander. Wanneer ze in hun document stellen dat
de godsdienstvrijheid geworteld is
in de goddelijke wijsheid, gaan ze
veel verder dan hun voorgangers.

Voor de paus ligt die verklaring
helemaal in de lijn van Vaticaan
II, zij het positiever en duidelijker
geformuleerd dan het concilie dat
zelf gedaan heeft. De groot-imam
is de overtuiging toegedaan dat die
stelling op de Koran gefundeerd is
en hij geeft aan dat hij niet langer
de veelgehoorde interpretatie onderschrijft die ervan uitgaat dat de
verzen die ze onderbouwen door
latere verzen ongedaan gemaakt
werden. Ze nemen beiden risico’s. 
Mensen die een dergelijke toenadering niet aankunnen, maken hen
verdacht en beweren dat ze hun
God verraden hebben. Ook die
verdachtmakingen horen bij de interreligieuze dialoog. Beide leiders
zijn zich daar goed van bewust en
bereid om dat soort moeilijkheden
het hoofd te bieden. Het document
dat ze ondertekend hebben, is trouwens niet bedoeld als een leerstellige tekst, maar als een aanzet tot
meer openheid, gedragen door een
zo groot mogelijke groep gelovigen
van beide godsdiensten.
Missie
In katholieke kringen hoor je dan
wel eens zeggen: ‘Als het zo zit, dan
hoeft missie niet meer!’ Paus Franciscus ging daarop in gedurende zijn
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ontmoeting met de priesters en religieuzen op 31 maart in Rabat. Hij
riep de christenen op om gist te zijn
in het deeg van hun moslimgastland. Met veel zijn ze niet, maar een
heel klein beetje gist volstaat om een
massa deeg te doen rijzen.
Hij drukte hen op het hart dat ze niet
door Jezus gezonden worden om zo
talrijk mogelijk te worden, maar om
iets te betekenen in de maatschappij. Hoe je met mensen omgaat in
het dagelijkse leven bepaalt of je
al dan niet een betekenisvolle bijdrage kan leveren, niet de ruimte
die je inneemt! Priesters zijn geroepen om bruggenbouwers te zijn tussen alle mensen die ze ontmoeten,
niet alleen de christenen. Trouwens,
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je kan de bevolking toch niet laten
aanvoelen dat de christenen met de
maatschappij begaan zijn, wanneer
hun leiders, de priesters, enkel oog
hebben voor hun eigen gelovigen!
Religieuzen bidden en zorgen voor
al hun buren. Moslims weten dat en
komen soms vragen voor hen te bidden. 
Op die manier bevestigde de paus
de aanpak van de Noord-Afrikaanse bisschoppenconferentie die vroeger wel eens wat tegenwind kreeg
uit Rome. Een heel andere invulling
van missie waarop we in een later
artikel dieper zullen ingaan.
Eric MANHAEGHE
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