
Dit land heeft een lange geschiedenis van
samenwerking tussen de verschillende
religies op vele terreinen van het maat-
schappelijk leven. Interreligieuze gebeds-
diensten met Thanksgiving, gezamenlijke
initiatieven voor liefdadigheidswerk, ge-
meenschappelijke standpunten in belang-
rijke publieke vraagstukken: dat zijn een
aantal voorbeelden van de manier waar-
op aanhangers van verschillende religies
zich samen inzetten voor meer onderling
begrip en het algemeen belang. Ik wil alle
religieuze groepen in Amerika aanmoedi-
gen om door te gaan met deze samenwer-

king en zo het maatschappelijk leven te
verrijken met de spirituele waarden die u
inspireren in uw leven in deze wereld.

Het centrum waar wij hier bijeen zijn, is
opgericht juist ter bevordering van dit
type samenwerking. Het Pope John Paul
II Center wil een christelijk geluid laten
horen in “de zoektocht van de mens naar
de betekenis en zin van het leven” in een
wereld van “verschillende religieuze, et-
nische en culturele gemeenschappen”.1 Dit
centrum draagt de nationale overtuiging
uit dat alle mensen de vrijheid moeten
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Dierbare vrienden,

Het doet mij goed u hier vandaag te ontmoeten. Ik wil bisschop Sklba danken voor zijn

welkomstwoord en begroet allen die hier aanwezig zijn namens de verschillende religies in de

Verenigde Staten van Amerika. Een aantal van u heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging om bij te

dragen aan de inhoud van het programma van deze dag. Ik ben heel dankbaar voor uw wijze

woorden dat de verschillende tradities elk op hun eigen manier getuigen van vrede. Dank u wel.



hebben om hun levensgeluk na te streven
op een manier die in overeenstemming is
met hun natuur als wezens die beschik-
ken over een rede en een vrije wil.

De Amerikanen hebben altijd gewaar-
deerd dat zij in vrijheid en in overeen-
stemming met hun geweten hun eigen
godsdienst konden belijden. Alexis de
Tocqueville, de Franse historicus en Ame-
rika-kenner, was gefascineerd door dit
aspect van het land. Hij merkte op dat dit
een land is waar godsdienst en vrijheid
“nauw met elkaar verbonden zijn” en zo
bijdragen aan een stabiele democratie die
de sociale waarden koestert en alle bur-
gers stimuleert om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. In stedelijke ge-
bieden is het heel gebruikelijk dat mensen
van verschillende culturele achtergron-
den en religies dagelijks met elkaar sa-
menwerken in commerciële, sociale en
onderwijssituaties. In klaslokalen door
heel het land zitten kinderen van christe-
lijke, joodse, islamitische, hindoeïstische,
boeddhistische en alle andere religieuze
achtergrond naast elkaar en leren met en
van elkaar. Deze diversiteit doet nieuwe
uitdagingen ontstaan die aanzetten tot
een diepgaandere reflectie op de grond-
principes van een democratische samen-
leving. Mogen anderen moed putten uit
uw ervaring en beseffen dat er echt een
verenigde samenleving kan ontstaan uit
een pluriformiteit van bevolkingsgroepen
– “E pluribus unum”: “uit velen één” – en
dat kan alleen als de vrijheid van gods-
dienst door allen als fundamenteel bur-
gerrecht wordt erkend.2

Het in stand houden van de godsdienst-
vrijheid is een taak die nooit voltooid is.
Nieuwe situaties en problemen dwingen
burgers en leiders om na te denken over
de manier waarop dit fundamentele men-

senrecht in hun beslissingen wordt geho-
noreerd. Wanneer de vrijheid van gods-
dienst in de wet verankerd ligt, is dat nog
geen garantie dat volken – met name min-
derheden – gevrijwaard blijven van onge-
rechtvaardigde vormen van discriminatie
en vooroordelen. Dit vereist voortdurend
aandacht van alle leden van de samenle-
ving om ervoor te zorgen dat burgers de
gelegenheid hebben om in alle vrede hun
geloof te belijden en hun religieuze erf-
goed aan hun kinderen over te dragen.

De overdracht van religieuze tradities aan
volgende generaties is niet alleen een ma-
nier om een erfgoed in stand te houden,
het schraagt en voedt ook de omringende
cultuur in deze tijd. Hetzelfde geldt voor
de dialoog tussen de godsdiensten. Die
vormt een verrijking voor zowel de men-
sen die eraan deelnemen als voor de sa-
menleving. Als we elkaar beter leren be-
grijpen, zien we dat we allen hechten aan
ethische normen en waarden, die door de
menselijke rede gekend kunnen worden
en die door alle mensen van goede wil
worden onderschreven. De wereld smeekt
om een gemeenschappelijk getuigenis
van deze waarden. Ik wil daarom alle ge-
lovigen vragen om de dialoog niet alleen
te zien als een middel om het onderling
begrip te vergroten, maar ook als een
manier om de samenleving als geheel een
dienst te bewijzen. Door de morele waar-
heden uit te dragen die zij delen met alle
mannen en vrouwen van goede wil, zul-
len religieuze gemeenschappen een posi-
tieve invloed hebben op de bredere cul-
tuur, en hun naasten, collega’s en mede-
burgers inspireren om mee te helpen de
banden van solidariteit te versterken.
Zoals president Franklin Delano Roos-
evelt zei: “Het mooiste dat ons land nu
zou kunnen overkomen, is een wederop-
leving van de geest van het geloof.”
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Een concreet voorbeeld van de bijdrage
van geloofsgemeenschappen aan de bur-
gerlijke samenleving, zijn de scholen op
religieuze grondslag. Deze instituten ver-
rijken de kinderen zowel op intellectueel
als spiritueel niveau. Jonge kinderen die
onder leiding van hun leerkracht de van
God gegeven waardigheid van ieder mens
leren zien, leren ook respect te hebben
voor het geloof en de gebruiken van an-
deren en dat is positief voor het maat-
schappelijk leven in een land.

Wat een immense verantwoordelijkheid
hebben de godsdienstige leiders: zij moe-
ten de samenleving doordringen van een
diep ontzag en respect voor het menselijk
leven en de menselijke vrijheid, ervoor
zorgen dat de menselijke waardigheid
wordt erkend en beschermd, voorwaarden
scheppen voor vrede en gerechtigheid, en
kinderen leren wat waar, goed en redelijk
is!

Er is nog een punt waarop ik graag wil
ingaan. Ik zie dat er bij overheden steeds
meer belangstelling bestaat om financiële
steun te geven aan programma’s die ge-
richt zijn op de bevordering van de inter-
religieuze en interculturele dialoog. Dat
zijn prijzenswaardige initiatieven. Tege-
lijkertijd is godsdienstvrijheid, interreligi-
euze dialoog en onderwijs op religieuze
grondslag gericht op meer dan consensus
ten aanzien van de praktische strategieën
die moeten worden uitgezet om de vrede
te bevorderen. Het hogere doel van de
dialoog is om de waarheid te ontdekken.
Wat is de oorsprong en de bestemming
van de mens? Wat is goed en kwaad? Wat
wacht ons als ons aardse bestaan ten
einde is? Alleen door aandacht te schen-
ken aan deze diepere vragen kunnen we
een stevige basis leggen voor de vrede en
veiligheid van de menselijke familie,

want “waar en wanneer mannen en vrou-
wen door de glorie van de waarheid wor-
den verlicht, zullen zij vanzelf de weg
van de vrede gaan”.3

We leven in een tijd waarin dit soort vra-
gen te vaak gemarginaliseerd worden.
Toch laten zij zich nooit uit het menselijk
hart wissen. Door de hele geschiedenis
heen hebben mannen en vrouwen ge-
tracht uiting te geven aan hun rusteloos-
heid over dit tijdelijke bestaan. In de
joods-christelijke traditie vinden we veel
van dit soort uitingen terug in het boek
Psalmen: “Mijn hart geheel verstijfd” (Ps
143,4; vgl. Ps 6,6; 31,10; 32,3; 38,8;
77,3); “waarom zijt gij bedroefd, mijn
ziel, waarom opstandig?” (Ps 42,6). Het
antwoord komt altijd uit het geloof: “Ver-
trouw op God, eens zal ik Hem weer
loven, mijn Redder en mijn God” (Ps
42,6.12; vgl. Ps 43,5; 62,6). Geestelijk lei-
ders hebben de bijzondere taak, men zou
zelfs kunnen zeggen competentie, om dit
soort diepe vragen weer op de voorgrond
van het menselijk geweten te krijgen, om
de mensheid weer de ogen te openen voor
het mysterie van het menselijk bestaan en
in deze hectische wereld plaats in te rui-
men voor reflectie en gebed.

Als antwoord op deze diepe vragen ten
aanzien van de oorsprong en bestemming
van de mens, wijst het christendom op
Jezus van Nazaret. Wij geloven dat Hij de
eeuwige Logos is die vleesgeworden is om
de mens met God te verzoenen en de ach-
terliggende reden van alle dingen te
openbaren. Hem brengen wij naar voren
in het forum van de interreligieuze dia-
loog. Het vurige verlangen om in zijn
voetspoor te volgen spoort christenen aan
om zich in de dialoog met hart en ziel
open te stellen (vgl. Lc 10,25-37; Joh 4,7-
26).
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Dierbare vrienden, in ons streven om te
zoeken naar punten van overeenstem-
ming zijn we misschien teruggedeinsd
voor de verantwoordelijkheid om rustig
en helder over de verschillen te praten.
Hoewel we in hart en geest verenigd zijn
in de roep om vrede, moeten we ook aan-
dachtig luisteren naar de stem van de
waarheid. Zo zal de dialoog niet blijven
bij het vaststellen van gemeenschappelij-
ke normen en waarden, maar verder gaan
en de diepste grondslag daarvan onder-
zoeken. Er is geen reden om bang te zijn,
want de waarheid openbaart ons de es-
sentiële relatie tussen de wereld en God.
We zien dat vrede een “hemelse gave” is
die ons roept om de menselijke geschie-
denis te vormen naar de goddelijke orde.
Daarin ligt de “waarheid van de vrede”.4

Het hogere doel van de interreligieuze
dialoog vereist dus een duidelijke uiteen-
zetting van onze respectievelijke geloofs-
beginselen. Hogescholen, universiteiten
en studiecentra zijn in dat opzicht be-
langrijke fora voor een openhartige uit-
wisseling van religieuze ideeën. De Heili-
ge Stoel wil dit belangrijke streven van
zijn kant steunen door de Pauselijke Raad

voor de Interreligieuze Dialoog, het Pau-
selijk Instituut voor Arabische en Islami-
tische Studies en diverse pauselijke uni-
versiteiten.

Beste vrienden, moge onze oprechte dia-
loog en samenwerking alle mensen inspi-
reren om na te denken over de diepere
vragen ten aanzien van hun oorsprong en
bestemming. Mogen de volgelingen van
alle religies zich samen inzetten voor de
bescherming en bevordering van het le-
ven en de vrijheid van godsdienst overal
in de wereld. Door ons volledig te wijden
aan deze heilige taak – door dialogen en
talloze kleine werken van liefde, begrip
en mededogen – kunnen wij een instru-
ment van vrede zijn voor heel de mense-
lijke familie.

Vrede zij met u allen!
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