
De evangelisatie van Amerika is niet alleen
een gave van de Heer maar ook een bron
voor nieuwe verantwoordelijkheden. Dank-
zij het werk van hen die in alle delen van
het continent het evangelie hebben verkon-
digd hebben de Kerk en de Geest talrijke
zonen en dochters verwekt.1 Evenzeer als in
het verleden weerklinken ook thans de
woorden van de apostel in hun hart: “Dat ik
het evangelie predik, is voor mij niets om
me op te beroemen: ik kan niet anders. Wee
mij als ik het evangelie niet verkondigde!”
(1Kor 9,16). Deze plicht berust op de
opdracht die de apostelen van de verrezen
Heer voor zijn hemelvaart ontvingen: “Trek
heel de wereld door om aan elk schepsel de
goede boodschap te verkondigen” (Mc
16,15).

Op dit bijzonder moment van haar
geschiedenis is de Kerk in Amerika geroe-
pen om deze opdracht, die voor de gehele

Kerk geldt, te aanvaarden en om met edel-
moedige liefde te voldoen aan de funda-
mentele plicht der evangelisatie. Mijn voor-
ganger Paulus VI, de eerste paus die
Amerika bezocht, heeft daarop te Bogotà
gewezen: “Het zal onze taak zijn, (Heer
Jezus), om als uw vertegenwoordigers en
beheerders van uw goddelijke geheimen
(vgl. 1Kor 4,1; 1Pe 4,10) onder de mensen
de schatten te verspreiden van uw woord,
uw genade, uw voorbeeld.”2 Voor de leerlin-
gen van Christus vloeit de plicht om het
evangelie te verkondigen rechtstreeks voort
uit de liefde: “De liefde van Christus laat
ons geen rust” (2Kor 5,14), zegt Paulus, en
hij wijst op hetgeen Gods Zoon in zijn ver-
lossend offer voor ons gedaan heeft: “één
mens is gestorven voor allen ... opdat zij die
leven niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die voor hen is gestorven en
verrezen” (2Kor 5,14-15).
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Johannes Paulus II

Postsynodale apostolische Exhortatie

Ecclesia in America

gericht aan de bisschoppen, de priesters en diakens, de godgewijde personen,
en alle lekengelovigen over de ontmoeting met de levende Christus: weg naar bekering,
communio en solidariteit in Amerika

Inleiding

1.  Met blijdschap om het geschonken geloof en Christus dankend voor deze immense gave, heeft de Kerk

in Amerika onlangs feestelijk herdacht dat vijfhonderd jaar geleden de evangelieprediking op zijn

grondgebied een aanvang nam. Door deze herdenking zijn alle katholieke Amerikanen zich er meer bewust

van geworden dat Christus de bewoners van wat men de Nieuwe Wereld noemt, verlangt te ontmoeten,

om hen in zijn Kerk te verzamelen en op die wijze aanwezig te zijn in de geschiedenis van het werelddeel.



De herdenking van gebeurtenissen die op
bijzondere wijze herinneren aan Christus’
liefde voor ons, wekt in ons hart niet alleen
gevoelens van dankbaarheid, maar ook het
verlangen om ‘de grote daden van God’ te
verkondigen, het verlangen om het evange-
lie te verkondigen. Zo zijn de recente her-
denking dat vijfhonderd jaar geleden de
boodschap van het evangelie voor het eerst
Amerika bereikte – de herdenking dus van
het ogenblik dat Christus Amerika uitnodig-
de tot het geloof – alsmede het aanstaande
Jubileum gedurende hetwelk de Kerk zal
vieren dat tweeduizend jaar geleden de
Zoon Gods is mensgeworden, bij uitstek
gelegenheden waarbij we spontaan en van
ganser harte onze gevoelens van dankbaar-
heid naar de Heer doen opstijgen. Beseffend
hoe grote gaven haar zijn geschonken, ver-
langt de pelgrimerende Kerk in Amerika
heel de samenleving en iedere op Ameri-
kaanse bodem levende man en vrouw te
doen delen in de rijkdom van het geloof en
de communio in Christus.

Het plan voor de viering van deze synodale
Vergadering
2. Precies op de vijfhonderdste verjaardag
van het begin van de evangelisatie in Ame-
rika, op 12 oktober 1992, heb ik nieuwe per-
spectieven willen openen en een nieuw elan
willen geven aan de evangelisatie: tijdens
mijn openingsrede bij de vierde Algemene
Vergadering van het Latijns-Amerikaans
Episcopaat te Santo Domingo stelde ik een
synodale bijeenkomst voor “die de samen-
werking tussen de verschillende particuliere
Kerken kan bevorderen” om, met het oog op
de nieuwe evangelisatie en als teken van de
verbondenheid van de bisschoppen met
elkaar, gezamenlijk “de problemen te
behandelen die betrekking hebben op de
gerechtigheid en de solidariteit tussen alle
landen van Amerika”.3 Dankzij de positieve
reactie van de episcopaten van Amerika op

mijn voorstel kon ik in de apostolische Brief
Tertio millennio adveniente aankondigen
dat ik een synode wilde bijeenroepen “over
de problematiek van de nieuwe evangelisa-
tie in de beide door hun oorsprong en
geschiedenis zo verschillende delen van
hetzelfde continent, en over onderwerpen
betreffende gerechtigheid en internationale
economische betrekkingen, waarbij reke-
ning dient te worden gehouden met het
enorme verschil tussen Noord en Zuid”.4

Daarna kon met de eigenlijke voorbereiden-
de werkzaamheden worden begonnen, en
deze leidden tot de viering van de Speciale
Vergadering voor Amerika van de Bisschop-
pensynode, die in het Vaticaan van 16
november tot 12 december 1997 plaats-
vond.

Het thema van de Vergadering
3. Overeenkomstig de eerste opzet, en na
kennis genomen te hebben van de sugges-
ties van de presynodale Raad, die de inzich-
ten vertolkten van veel geestelijke herders
van het volk van God op het Amerikaans
continent, heb ik het thema van de Speciale
Vergadering voor Amerika van de Synode
met de volgende woorden aangegeven: ‘De
ontmoeting met de levende Jezus Christus,
weg naar bekering, communio en solidariteit
in Amerika’. Zo geformuleerd laat het thema
duidelijk de centrale plaats zien van de per-
soon van de verrezen Jezus Christus, die
aanwezig is in het leven van de Kerk, en
oproept tot bekering, communio en solidari-
teit. Het uitgangspunt van dit evangelisatie-
programma is uiteraard de ontmoeting met
de Heer. De heilige Geest die ons door Chris-
tus in het paasgeheim geschonken wordt,
gaat ons voor naar hetgeen in de loop van
het derde millennium van het christelijk
tijdperk door de Kerk in Amerika op pasto-
raal gebied bereikt moet worden.
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De viering van de Vergadering als een ont-
moetingsgebeuren
4. Wat we ervoeren tijdens de Vergadering
had ongetwijfeld het karakter van een ont-
moeting met de Heer. Met name denk ik met
vreugde terug aan de twee plechtige conce-
lebraties waarin ik zelf ben voorgegaan in
de Sint Pieter bij de opening en sluiting van
de werkzaamheden van de Vergadering. Het
contact met de verrezen Heer, waarachtig,
werkelijk en substantieel tegenwoordig in
de eucharistie, heeft de geestelijke sfeer
geschapen waardoor alle bisschoppen van
de synodale vergadering elkaar niet alleen
als broeders in de Heer hebben kunnen her-
kennen, maar ook als leden van het Bis-
schoppencollege, verlangend om onder de
leiding van Petrus’ opvolger in het voet-
spoor te treden van de Goede Herder en de
Kerk te dienen in alle uithoeken van het
continent. Allen hebben de vreugde van de
deelnemers aan de Vergadering kunnen
zien, die daarin een uitzonderlijke gelegen-
heid ontdekten tot ontmoeting met de Heer,
met de plaatsbekleder van Christus, met tal-
rijke bisschoppen, priesters, godgewijde per-
sonen en leken uit alle delen van het conti-
nent.

Ongetwijfeld heeft een aantal vooraf-
gaande factoren indirect maar succesvol
bijgedragen aan het scheppen van die sfeer
van broederlijk bijeen zijn in de synodale
vergadering. Denken we maar aan de eerde-
re ervaringen van onderlinge verbonden-
heid tijdens de Algemene Vergaderingen
van het Latijns-Amerikaans Episcopaat te
Rio de Janeiro (1955), Medellin (1968),
Puebla (1979) en Santo Domingo (1992). Bij
deze bijeenkomsten hebben de geestelijke
herders van de Kerk in Latijns-Amerika
broederlijk samen kunnen nadenken over de
meest dringende pastorale vraagstukken
van dat deel van het continent. Daarnaast
zijn er ook de periodieke pan-Amerikaanse
bijeenkomsten van bisschoppen, waar de

deelnemers onderwerpen kunnen bespreken
die het gehele continent betreffen en van
gedachten kunnen wisselen over de
gemeenschappelijke vraagstukken en uitda-
gingen waarmee de Kerk in de landen van
Amerika geconfronteerd wordt.

Een bijdrage leveren aan de eenheid van het
continent
5. Toen ik te Santo Domingo voor het eerst
de mogelijkheid aan de orde stelde om een
speciale Synodevergadering bijeen te roe-
pen, wees ik erop dat “de Kerk, die aan de
vooravond van het derde christelijk millen-
nium staat en die in een tijd leeft waar veel
ideologische barrières en grenzen zijn weg-
gevallen, het als een onontkoombare plicht
ervaart om alle volkeren van dit continent
spiritueel nog sterker te verenigen en tege-
lijk, vanuit de religieuze zending die zij
heeft, een geest van solidariteit tussen allen
te bevorderen”.5 Ik wilde dat de Speciale
Vergadering van de Bisschoppensynode
haar gedachten zou wijden aan Amerika als
één geheel, vanwege alles wat de volkeren
van het continent gemeen hebben, waarvan
het meest kenmerkend is dat ze dezelfde
christelijke identiteit bezitten, en ook dat ze
oprecht ernaar streven de banden van soli-
dariteit en verbondenheid nauwer aan te
halen tussen de verschillende vormen van
het rijke culturele erfgoed van het conti-
nent. Door over ‘Amerika’ in het enkelvoud
te spreken werd bedoeld niet alleen de reeds
in bepaalde opzichten bestaande eenheid tot
uitdrukking te brengen, maar ook de nau-
were band waarnaar de volkeren van het
werelddeel zoeken en die door de Kerk ver-
sterkt wil worden in het kader van haar
opdracht om de onderlinge eenheid van
allen in de Heer te bevorderen.

In het kader van de nieuwe evangelisatie
6. Met het oog op het grote Jubileum van
het jaar 2000 heb ik gewild dat er een Spe-
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ciale Vergadering van de Bisschoppensyno-
de gehouden zou worden voor ieder van de
vijf werelddelen. Na de Vergadering voor
Afrika (1994), Amerika (1997), Azië (1998),
en nog maar kortgeleden voor Oceanië
(1998), zal dit jaar met Gods hulp een nieu-
we Speciale Vergadering worden gehouden
voor Europa. Zo zal tijdens het Jubileumjaar
een Gewone Algemene Vergadering gehou-
den kunnen worden die alles wat de ver-
schillende continentale Vergaderingen aan
kostbare stof hebben aangedragen, zal kun-
nen samenvatten en er conclusies uit kan
trekken. Dat zal vergemakkelijkt worden
door het feit dat in al die Synodes er soort-
gelijke zorgen en gemeenschappelijke aan-
dachtspunten naar voren zijn gekomen. Wat
dit betreft heb ik met verwijzing naar deze
reeks van Synodale Vergaderingen erop
gewezen dat “het centrale thema daarvan is
de evangelisatie, en zelfs de nieuwe evange-
lisatie, waarvan de grondslagen zijn gelegd
in de door Paulus VI geschreven apostoli-
sche Exhortatie Evangelii nuntiandi”.6 Van-
daar dat ik zowel in mijn eerste verklaring
over de viering van de Speciale Synodever-
gadering als ook later, toen de Synode zelf
werd aangekondigd nadat alle Bisschoppen-
conferenties van Amerika met deze gedach-
te hadden ingestemd, er uitdrukkelijk op
heb gewezen dat de beraadslagingen zich
dienden af te spelen “in het kader van de
nieuwe evangelisatie”,7 en de daarmee
gepaard gaande vraagstukken moesten
behandelen.8

Deze bekommernis was temeer vanzelf-
sprekend omdat ik zelf het eerste ontwerp
voor een nieuwe evangelisatie op Ameri-
kaanse bodem had vastgesteld. Toen immers
de Kerk in heel Amerika zich opmaakte voor
de viering van de vijfhonderdste gedenkdag
van de aanvang der evangelisatie van het
continent, zei ik, mij te Port-au-Prince
(Haïti) richtend tot de Raad van de Latijns-
Amerikaanse Bisschoppen: “De viering van

de vijfhonderd jaren van evangelisatie zal
haar volle betekenis krijgen in zoverre ze
voor u als bisschoppen samen met uw pries-
ters en gelovigen een opdracht inhoudt, een
opdracht niet tot herevangelisatie maar tot
nieuwe evangelisatie, nieuw door ijver,
methoden en vorm.”9 Vervolgens heb ik de
hele Kerk gevraagd op deze aansporing in te
gaan, hoewel het evangelisatieprogramma
dat gericht is op de gehele wereld met heel
haar grote verscheidenheid, verschillende
concrete vormen moet aannemen, hoofdza-
kelijk vanwege twee duidelijk verschillende
situaties: de situatie van landen die sterk
geseculariseerd zijn, en de situatie van
andere landen waarin nog “zeer levendige
tradities van vroomheid en christelijke
volksreligiositeit bewaard zijn gebleven”.10

Het betreft ongetwijfeld twee situaties die in
verschillende landen in meerdere of minde-
re mate voorkomen, of misschien beter
gezegd in verschillende concrete milieus
binnen de verschillende landen zelf van het
Amerikaans continent.

Met de tegenwoordigheid en hulp van de
Heer
7. De door de Heer aan zijn Kerk toever-
trouwde opdracht om het evangelie te ver-
kondigen gaat gepaard met de zekerheid die
we aan zijn belofte mogen ontlenen, dat Hij
onder ons blijft leven en handelen: “Weet
wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voleinding van de wereld” (Mt 28,20). Deze
geheimnisvolle aanwezigheid van Christus
in zijn Kerk betekent voor haar de waarborg
dat ze de haar toevertrouwde opdracht tot
een goed einde zal brengen. Tegelijk stelt
die aanwezigheid ons in staat om Hem te
ontmoeten als de door de Vader gezonden
Zoon, als de Heer van het leven die ons zijn
Geest schenkt. Een hernieuwde ontmoeting
met Jezus Christus zal alle leden van de
Kerk in Amerika doen beseffen dat zij
geroepen zijn om in hun streken de zending
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van de Verlosser voort te zetten.
Als ze echt is, zal de persoonlijke ont-

moeting met de Heer ook een vernieuwing
met zich meebrengen op kerkelijk gebied:
als zusters en buren van elkaar zullen de
particuliere Kerken van het continent de
banden van samenwerking en solidariteit
nauwer aanhalen om het heilswerk van
Christus in de geschiedenis van Amerika
met grotere kracht voort te zetten. Wanneer
zij open staan voor de eenheid die de vrucht
is van een ware verbondenheid met de ver-
rezen Heer, zullen de particuliere Kerken en
allen die daar deel van uitmaken, door hun
geestelijke ervaring heen ontdekken dat “de
ontmoeting met de levende Christus een
weg is van bekering, communio en solidari-
teit”. En in de mate dat deze doeleinden
bereikt worden zal een steeds grotere inzet
mogelijk worden voor de nieuwe evangeli-
satie van Amerika.

Hoofdstuk I

De ontmoeting met de levende
Christus

“We hebben de Messias gevonden” (Joh
1,41)

De ontmoetingen met de Heer in het Nieuwe
Testament
8. De evangelies vermelden talrijke ont-
moetingen van Jezus met de mannen en
vrouwen van zijn tijd. Kenmerkend voor al
deze verhalen is de omvormende kracht die
in deze ontmoetingen met Jezus aanwezig is
en zichtbaar wordt, want “zij zijn het begin-
punt van een echt proces van bekering,
communio en solidariteit”.11 Een van de
meest betekenisvolle is het verhaal over de
ontmoeting met de Samaritaanse vrouw

(vgl. Joh 4,5-42). Jezus spreekt haar aan om
zijn dorst te lessen, een dorst die niet alleen
lichamelijk was: immers, “Hij die te drinken
vroeg, had dorst naar het geloof van de
vrouw”.12 Door haar te zeggen “geef Mij wat
te drinken” (Joh 4,7) en te spreken over
levend water doet de Heer bij de Samari-
taanse een vraag opkomen, bijna een
smeekbede om iets dat ver uitging boven
hetgeen ze op dat moment kon bevatten:
“Heer, geef mij van dat water, dan zal ik
geen dorst meer hebben” (Joh 4,15). Ook al
“begrijpt ze het nog niet”,13 toch vraagt de
Samaritaanse in feite om het levend water
waarover haar goddelijke gesprekspartner
spreekt. Als Jezus haar onthult dat Hij de
Christus is (vgl. Joh 4,26), voelt zij zich
gedreven om aan haar dorpsgenoten te
laten weten dat zij de Messias heeft gevon-
den (vgl. Joh 4,28-30). Zo is het kostbaarste
resultaat van de ontmoeting van Jezus met
Zacheüs (vgl. Lc 19,1-10) de bekering van
de tollenaar, die tot het inzicht komt hoe-
veel onrecht hij heeft begaan en die besluit
het ruimschoots – “het viervoud” – aan de
bestolenen te vergoeden. Bovendien komt
hij tot een houding van onthechting aan
materiële zaken en van naastenliefde voor
mensen in nood, zodat hij zelfs de helft van
zijn bezit aan de armen geeft.

Bijzondere vermelding verdienen de
ontmoetingen met de verrezen Christus,
zoals die in het Nieuwe Testament verhaald
worden. Maria Magdalena ontmoet de Ver-
rezene en is niet langer ontmoedigd en ver-
drietig zoals ze daarvoor vanwege de dood
van de Meester was (vgl. Joh 20,11-18). In
zijn nieuwe paasheerlijkheid zendt Jezus
haar heen om aan de leerlingen te verkondi-
gen dat Hij is verrezen: “ga naar mijn broe-
ders” (Joh 20,17). Vandaar dat men Maria
Magdalena “de apostel van de apostelen”14

heeft kunnen noemen. De Emmaüsgangers
keren als zij de verrezen Heer ontmoet en
herkend hebben, terug naar Jeruzalem om
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aan de apostelen en andere leerlingen te
vertellen wat hun is overkomen (vgl. Lc
24,13-35). Jezus “legde hun uit wat in heel
de Schrift op Hemzelf betrekking had, te
beginnen bij Mozes en alle profeten” (Lc
24,27). En ze zullen later zeggen dat hun
hart in hen brandde toen Hij tot hen sprak
en hun de Schriften verklaarde (vgl. Lc
24,32). Het lijdt geen twijfel dat als Lucas
deze gebeurtenis verhaalt, en met name
wanneer hij spreekt over het beslissend
ogenblik waarop de leerlingen Jezus her-
kennen, hij uitdrukkelijk een toespeling
maakt op de verhalen over de instelling van
de eucharistie, op alles wat Jezus tijdens het
laatste Avondmaal deed (vgl. Lc 24,30). Om
weer te geven wat de Emmaüsgangers aan
de Elf vertellen gebruikt de evangelist een
term die in de jonge Kerk een nauw
omschreven eucharistische betekenis had:
“ze hadden Hem herkend bij het breken van
het brood” (Lc 24,35).

Een van de ontmoetingen met de verre-
zen Heer die in de geschiedenis van het
christendom van doorslaggevende betekenis
is geweest, was zeer zeker de bekering van
Saulus, de latere Paulus en apostel van de
volkeren, op de weg naar Damascus. Daar
voltrok zich in zijn leven een volkomen
ommekeer: van achtervolger werd hij apos-
tel (vgl. Hnd 9,3-30; 22,6-11; 26,12-18).
Paulus beschrijft deze uitzonderlijke erva-
ring als een openbaring van Gods Zoon “om
Hem onder de heidenvolken te verkondi-
gen” (Gal 1,16).

De Heer respecteert altijd de vrijheid
van hen die Hij roept. Het komt voor dat
een mens bij zijn ontmoeting met Jezus de
ommekeer waartoe hij door Hem wordt uit-
genodigd, afwijst. Veel mensen die in Jezus’
tijd leefden, hebben Hem gezien en
gehoord, en toch zijn woord niet willen
aanvaarden. Het Johannesevangelie geeft
aan dat de zonde een mens belet zich open
te stellen voor het licht dat Christus is: “het

licht is in de wereld gekomen, maar de men-
sen waren meer gesteld op de duisternis dan
op het licht, omdat hun daden slecht waren”
(Joh 3,19). Uit het evangelie blijkt dat de
gehechtheid aan bezittingen een hinderpaal
vormt om in te gaan op Jezus’ uitnodiging
Hem zonder voorbehoud en edelmoedig te
volgen. Een typisch voorbeeld hiervan is het
geval van de rijke jongeman (vgl. Mt 19,16-
22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23).

Persoonlijke ontmoetingen en ontmoetingen
in groepsverband
9. Sommige ontmoetingen met Jezus
waarover in het evangelie wordt gesproken,
hebben een strikt persoonlijk karakter, zoals
wanneer Hij iemand uitnodigt Hem op bij-
zondere wijze te volgen (vgl. Mt 4,19; 9,9;
Mc 10,21; Lc 9,59). In die gevallen laat
Jezus zijn toehoorders delen in zijn intimi-
teit: “Rabbi (dat betekent: meester), waar
houdt U uw verblijf?” … “Kom mee en je
zult het zien” (Joh 1,38-39).

In andere omstandigheden daarentegen
zijn de ontmoetingen gemeenschappelijk
van aard. Dat geldt met name voor de ont-
moetingen met de apostelen die van funda-
mentele betekenis zijn voor de grondvesting
van de Kerk. Op die wijze ontvangen de
apostelen, door Jezus uitgekozen uit de wij-
dere kring van zijn leerlingen (vgl. Mc 3,13-
19; Lc 6,12-16), een bijzondere vorming, en
krijgen ze meer vertrouwelijk onderricht.
Tot de grote menigte spreekt Jezus in para-
bels, maar Hij legt ze uit aan de Twaalf:
“jullie is het gegeven de geheimen van het
koninkrijk der hemelen te verstaan, maar
hun niet” (Mt 13,11). De apostelen worden
geroepen om de Blijde Boodschap te ver-
kondigen en een speciale zending te vervul-
len tot opbouw van de Kerk door de genade
van de sacramenten. Daartoe ontvangen zij
de macht die ze nodig hebben: Jezus
schenkt hun de macht om zonden te verge-
ven, zich beroepend op dezelfde macht die
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de Vader Hem in de hemel en op aarde in
volheid heeft geschonken (vgl. Mt 28,18).
Als eersten zullen zij de gave van de heilige
Geest ontvangen (vgl. Hnd 2,1-4); en deze
gave zal vervolgens geschonken worden
aan allen die dankzij de initiatie-sacramen-
ten ingelijfd zullen worden in de gemeen-
schap der gelovigen (vgl. Hnd 2,38).

De ontmoeting met Christus tijdens het
bestaan van de Kerk
10. De Kerk is de plaats waar de mensen in
de ontmoeting met Jezus de liefde kunnen
ontdekken van de Vader, want wie Jezus
heeft gezien heeft de Vader gezien (vgl. Joh
14,9). Na zijn Hemelvaart blijft Jezus han-
delen door de kracht van de heilige Geest,
de Helper (vgl. Joh 16,7) die de gelovigen
omvormt door hun het nieuwe leven te
schenken. Zo worden zij in staat gesteld om
lief te hebben met Gods eigen liefde die “in
ons hart is uitgestort door de heilige Geest
die ons werd geschonken” (Rom 5,5). Gods
genade stelt daarnaast de christenen in staat
om te werken aan de omvorming van de
wereld met als oogmerk er een beschaving
te vestigen die op zo juiste wijze door mijn
voorganger Paulus VI werd aangeduid als
“de beschaving van de liefde”.15

Immers, “door met uitzondering van de
zonde onze menselijke natuur aan te nemen
(vgl. Heb 4,15) maakt het Woord van God
zichtbaar hoe de Vader aan de mens wil
openbaren op welke wijze deze zijn of haar
roeping ten volle kan verwerkelijken. … Zo
verzoent Jezus de mens niet alleen met God
maar ook met zichzelf en openbaart Hij hem
zijn ware aard.”16 Met deze woorden hebben
de Synodevaders, uitgaande van het Tweede
Vaticaans Concilie, opnieuw onder woorden
gebracht dat Jezus de weg is tot volledige
zelfverwezenlijking die bestaat in de uitein-
delijke en eeuwigdurende ontmoeting met
God. “Ik ben de weg, en de waarheid en het
leven. Alleen door Mij heeft men toegang

tot de Vader” (Joh 14,6). God heeft ons
“tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn
aan het beeld van zijn Zoon, opdat deze de
eerstgeborene zou zijn onder vele broeders”
(Rom 8,29). Jezus Christus is het uiteindelij-
ke antwoord op de vraag naar de betekenis
van het leven en op de wezenlijke vragen
waarmee zoveel mannen en vrouwen in het
Amerikaans continent worstelen.

Door Maria ontmoeten we Jezus
11. Bij Jezus’ geboorte kwamen de Wijzen
uit het Oosten naar Betlehem en “zagen het
kind met zijn moeder Maria” (Mt 2,11). Als
de Zoon van God in het begin van zijn
openbaar leven bij de bruiloft te Kana zijn
eerste teken verricht waardoor zijn leerlin-
gen in Hem geloven (vgl. Joh 2,11), is het
Maria die tussenbeide komt en de dienaren
naar haar Zoon verwijst met de woorden:
“wat Hij u ook beveelt, doe het maar” (Joh
2,5). Ik heb hierover geschreven: “De moe-
der van Christus treedt op voor de mensen
als woordvoerster van de wil van de Zoon,
als degene die de vereisten aangeeft waar-
aan moet worden voldaan opdat de heils-
macht van de Messias zich kan openba-
ren.”17 Daarom is Maria een zekere weg om
Christus te ontmoeten. Oprechte verering
van de moeder van de Heer brengt ons ertoe
om ons in ons leven steeds te laten leiden
door de geest en waarden van het evangelie.

Het spreekt dan ook vanzelf dat wij dui-
delijk moeten aangeven welke plaats de
Maagd heeft in het leven van de Kerk in
Amerika die op weg is naar haar ontmoe-
ting met de Heer. Inderdaad is “de Heilige
Maagd op bijzondere wijze verbonden met
de geboorte van de Kerk in de geschiedenis
... van de volken in Amerika, die door Maria
de Heer hebben mogen ontmoeten”.18

Dankzij het werk van de missionarissen
nam de moeder van God vanaf de tijd van
de eerste evangelisatie een grote plaats in in
alle delen van het continent. In hun predi-
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king “werd het evangelie verkondigd door
de Maagd Maria voor te stellen als degene
in wie het evangelie op de volmaaktste
wijze gestalte had gekregen. Van het begin
af aan was Maria – aangeroepen als Onze
Lieve Vrouw van Guadeloupe – met haar
moederlijk en barmhartig gelaat een schitte-
rend teken van de nabijheid van de Vader
en de Zoon, en zij nodigt ons uit om met
Hen in gemeenschap te treden.”19

De Mariaverschijning in 1531 op de
heuvel Tepeyac aan de indiaan Juan Diego
was van doorslaggevende betekenis voor de
evangelisatie.20 De invloed ervan gaat veel
verder dan de grenzen van Mexico en reikt
tot over het hele continent. En Amerika dat
door heel zijn geschiedenis heen een smelt-
kroes van volkeren was en nog steeds is,
heeft in het gelaat van de Maagd van
Tepeyac met de trekken van een mesties, “in
de heilige Maria van Guadeloupe een groot
voorbeeld van perfecte inculturatie van het
evangelie” herkend.21 Daarom wordt de
Maagd van Guadeloupe niet alleen in Cen-
traal- en Zuid-Amerika maar ook in Noord-
Amerika vereerd als de Koningin van het
gehele continent.22

Met het voortschrijden van de tijd zijn
de geestelijke herders evenzeer als de gelo-
vigen zich steeds sterker bewust geworden
van de rol die de Maagd speelt bij de evan-
gelisatie van het continent. In het gebed dat
naar aanleiding van de Speciale Vergade-
ring voor Amerika van de Bisschoppensy-
node werd opgesteld, wordt de Heilige
Maagd van Guadeloupe aangeroepen als
“Patrones van geheel Amerika, Sterre van
de Eerste en de Nieuwe Evangelisatie”. Met
vreugde aanvaard ik dan ook het voorstel
van de Synodevaders om op 12 december in
heel het continent het feest te vieren van
Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, Moeder
en Evangelieverkondigster van Amerika.23

En ik koester de vaste hoop dat zij door wier
tussenkomst het geloof van de eerste leer-

lingen versterkt werd (vgl. Joh 2,11), door
haar moederlijke tussenkomst de Kerk in dit
continent zal leiden, en, zoals eens over de
beginnende Kerk (vgl. Hnd 1,14), over haar
de uitstorting van de heilige Geest zal ver-
krijgen, opdat de nieuwe evangelisatie over-
vloedige vruchten van christelijk leven mag
dragen.

De plaatsen waar men Christus ontmoet
12. Vertrouwvol steunend op de hulp van
Maria wil de Kerk van Amerika de mannen
en vrouwen van dit continent brengen tot
de ontmoeting met Christus. Daaruit komt
een oprechte bekering voort en een her-
nieuwde inzet voor communio en solidari-
teit. Een dergelijke ontmoeting zal er daad-
werkelijk toe bijdragen dat het geloof bij
talrijke katholieken versterkt wordt, zodat
het verder uitgroeit tot een sterk, levend en
actief geloof.

Wil het zoeken naar Christus die in zijn
Kerk aanwezig is, niet een pure abstractie
blijven, dan is het noodzakelijk de concrete
plaatsen en momenten aan te geven waarop
men Hem binnen de Kerk kan ontmoeten.
Wat dit betreft zijn uit de gedachtewisselin-
gen der Synodevaders zeer talrijke sugges-
ties en opmerkingen naar voren gekomen.

Allereerst hebben ze gewezen op het
belang van “de heilige Schrift, als deze gele-
zen wordt in het licht van de Traditie en het
Leergezag, en er dieper op in wordt gegaan
door overweging en gebed”.24 Hun aanbeve-
ling was de kennis van de evangelies te
bevorderen, waarin op voor iedereen zeer
begrijpelijke wijze wordt beschreven hoe
Jezus onder de mensen van zijn tijd leefde.
Als men deze heilige teksten leest en daarbij
met dezelfde aandacht tracht te luisteren als
de menigten op de berg der zaligsprekingen
of aan de oevers van het meer van Tiberias
toen Hij hen toesprak vanuit een bootje, zal
dat ware vruchten van innerlijke bekering
voortbrengen.
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Een tweede plaats om Jezus te ontmoeten is
de heilige liturgie.25 Het Tweede Vaticaans
Concilie heeft ons uitvoerig uiteengezet hoe
Christus op velerlei wijze aanwezig is in de
liturgie, een zo belangrijk onderwerp dat het
in de prediking voortdurend aan de orde
moet worden gesteld: Christus is aanwezig
in de celebrant die op het altaar het ene en
zelfde Kruisoffer hernieuwt; Hij is aanwezig
in de sacramenten waardoor Hij zijn kracht
daadwerkelijk uitoefent. Wanneer zijn
woord verkondigd wordt, spreekt Hij zelf tot
ons. Ook binnen de gelovige gemeenschap
is Hij aanwezig, want Hij heeft gezegd:
“Waar er twee of drie in mijn naam bijeen
zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mt 18,20).
Hij is aanwezig “heel bijzonder onder de
eucharistische gedaanten”.26 Mijn voorgan-
ger Paulus VI achtte het noodzakelijk het
bijzondere karakter van de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de eucha-
ristie uiteen te zetten. “Deze tegenwoordig-
heid wordt ‘werkelijk’ genoemd, niet bij
wijze van uitsluiting, alsof de andere niet
‘werkelijk’ waren, maar bij wijze van voor-
keur, omdat namelijk de totale en volledige
Christus, God en mens, tegenwoordig
komt.”27 Onder de gedaanten van brood en
wijn “is Christus geheel en volledig aanwe-
zig naar zijn fysieke werkelijkheid, ook als
lichaam”.28

Schrift en eucharistie, plaatsen waar
Christus ontmoet wordt, komen aan de orde
in het verhaal van de verschijning van de
verrezen Heer aan de Emmaüsgangers. Maar
uit de tekst uit het evangelie over het laatste
oordeel (vgl. Mt 25,31-46) waarin gezegd
wordt dat we geoordeeld zullen worden aan
de hand van onze liefde jegens mensen in
nood in wie onze Heer Jezus op mysterie-
volle wijze aanwezig is, blijkt dat we een
derde plaats om Christus te ontmoeten niet
vergeten mogen: “de mensen, met name de
armen, met wie Christus zich vereenzel-
vigt.”29 Bij de sluiting van het Tweede Vati-

caans Concilie wees paus Paulus VI erop dat
“wij in het gelaat van iedere mens – vooral
wanneer de tranen en het lijden het meer
doorschijnend hebben gemaakt – het gelaat
van Christus (vgl. Mt 25,40), de Mensen-
zoon, moeten herkennen”.30

Hoofdstuk II

De ontmoeting met Christus in het
hedendaagse Amerika

“Van iemand aan wie veel gegeven is, zal
ook veel gevraagd worden” (Lc 12,48)

De situatie van mannen en vrouwen in
Amerika, en hun ontmoeting met de Heer
13. De evangelies vertellen van de ontmoe-
ting die Jezus had met mensen in zeer uit-
eenlopende situaties. Soms betreft het zon-
dige situaties waarin men het verlangen ziet
doorschemeren naar bekering en vergiffenis
door de Heer. In andere omstandigheden
zien we hoe mensen op zoek zijn naar de
waarheid, en hoe zij oprecht vertrouwen
hebben in Jezus; door een dergelijke instel-
ling kan er een verhouding van vriendschap
met Hem tot stand komen, en kan het ver-
langen ontluiken om Hem na te volgen. Ook
mogen we de gaven niet vergeten waarmee
de Heer sommige mensen op een verdere
ontmoeting voorbereidt. Toen God Maria
van het begin af aan “begenadigde” (Lc
1,28), bereidde Hij haar erop voor dat in
haar zich zijn hoogste ontmoeting met de
menselijke natuur zou voltrekken: het
onuitsprekelijke mysterie van de Menswor-
ding.

Evenmin als maatschappelijke deugden
bestaan zonden niet in abstracto maar zijn
het resultaat van persoonlijke daden;31 daar-
om moet men bedenken dat Amerika in
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onze tijd een complex geheel vormt dat het
resultaat is van de wijze van denken en
handelen van de daar wonende mannen en
vrouwen. In deze reële en concrete situatie
moeten zij Jezus ontmoeten.

De christelijke identiteit van Amerika
14. Het geloof is de grootste gave die Ame-
rika van de Heer heeft ontvangen; daaraan
dankt het zijn christelijke identiteit. Al sinds
meer dan vijfhonderd jaar wordt de naam
van Christus in het continent verkondigd.
Amerika dankt zijn godsdienstige aanblik
aan de evangelieprediking waarmee de
migratie vanuit Europa gepaard ging. Ken-
merkend voor deze aanblik zijn de christe-
lijke zedelijke waarden, die misschien niet
steeds consequent in praktijk worden
gebracht en soms in twijfel getrokken wor-
den, maar toch in zekere zin beschouwd
kunnen worden als het erfgoed van alle
Amerikanen, zelfs van hen die zich er niet
uitdrukkelijk in herkennen. Natuurlijk staat
Amerika’s christelijke identiteit niet gelijk
met katholieke identiteit. Alnaargelang de
verschillende delen van Amerika zijn ook
andere christelijke belijdenissen daar in
meerdere of mindere mate vertegenwoor-
digd; dit betekent dat het zeer noodzakelijk
is zich in te zetten voor de oecumene, om te
zoeken naar de eenheid onder allen die in
Christus geloven.32

Vruchten van heiligheid
15. De heiligen zijn de meest duidelijke
tekenen en vruchten van Amerika’s christe-
lijke identiteit. In hen is de ontmoeting met
Christus “zo diepgaand en aangrijpend …
dat ze tot een vuur wordt dat hen totaal ver-
teert en hen ertoe drijft zijn Rijk op te bou-
wen en ernaar te streven dat Hij en het
Nieuwe Verbond de betekenis en ziel wor-
den … van het leven van individuen en
gemeenschap”.33 Amerika heeft al bij het
begin van zijn evangelisatie vruchten zien

opbloeien van heiligheid, zoals de heilige
Rosa de Lima (1586-1617), “de eerste bloem
van heiligheid in de Nieuwe Wereld”, die
door paus Clemens X in 1670 werd uitge-
roepen tot voornaamste patrones van Ame-
rika.34 Sindsdien is de lijst van Amerikaanse
heiligen uitgegroeid tot haar huidige leng-
te.35 In de zalig- en heiligverklaringen,
waardoor vele zonen en dochters van het
continent tot de eer van de altaren zijn ver-
heven, ziet men in zeer uiteenlopende
levenssituaties en maatschappelijke klassen
heldhaftige voorbeelden van christelijk
leven. Door hen zalig of heilig te verklaren
wijst de Kerk hen aan als machtige voor-
sprekers die verenigd zijn met Christus, eeu-
wige Hogepriester en Middelaar tussen God
en de mensen. De Amerikaanse zaligen en
heiligen vergezellen hun landgenoten met
hartelijke zorg bij hun vreugden en lijden
tot aan de uiteindelijke ontmoeting met de
Heer.36 Om de gelovigen aan te sporen hun
voorbeeld na te volgen en vaker en met
meer vrucht hun toevlucht te nemen tot hun
voorspraak, stellen de Synodevaders voor –
en ik vind het een zeer nuttig voorstel – om
“een bundel uit te geven met korte levens-
beschrijvingen van Amerikaanse zaligen en
heiligen. Dit kan in Amerika duidelijk laten
zien dat allen tot heiligheid geroepen zijn
en het kan tot die universele roeping een
prikkel zijn.”37

Onder die heiligen “telt de geschiedenis
van de evangelieprediking in Amerika tal-
rijke martelaren, mannen en vrouwen, bis-
schoppen en priesters, religieuzen en leken
die met hun bloed de grond van (die) volke-
ren gedrenkt hebben. Als een wolk van
getuigen (vgl. Heb 12,1) zetten deze heiligen
ons aan om onbevreesd en vurig ons te wij-
den aan de nieuwe evangelisatie.”38 Het
voorbeeld van hun onbegrensde toewijding
aan de zaak van het evangelie moet niet
alleen tegen vergetelheid worden be-
schermd, maar dient ook onder de gelovi-
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gen van het continent beter bekend en ver-
spreid te worden. Wat dit betreft schreef ik
in Tertio millennio adveniente: “De plaatse-
lijke Kerken moeten doen wat in hun ver-
mogen ligt om de herinnering aan hen die
het martelaarschap hebben ondergaan, niet
verloren te laten gaan, en daarvoor de nodi-
ge documentatie bijeenbrengen.”39

Volksvroomheid
16. Kenmerkend voor Amerika is een diep
in de verschillende naties gewortelde volks-
vroomheid. Men ziet ze in alle lagen en ran-
gen van de samenleving; ze is bijzonder
belangrijk als de plaats waar allen die God
in armoede van geest en met een nederig
hart (vgl. Mt 11,25) oprecht zoeken, Christus
kunnen ontmoeten. Deze vroomheid ver-
toont allerlei vormen: “Bedevaarten naar
heiligdommen van Christus, van de heilige
Maagd en van heiligen, het gebed voor de
zielen in het vagevuur, het gebruik van de
sacramentaliën (water, olie, kaarsen … ).
Deze uitingen van volksvroomheid, en
daarnaast nog veel andere, zijn voor de
gelovigen uitstekende gelegenheden om de
levende Jezus Christus te ontmoeten.”40 De
Synodevaders hebben benadrukt dat in de
uitingen van de volksvroomheid de ware
geestelijke waarden ontdekt dienen te wor-
den om ze te verrijken met de authentieke
katholieke leer, zodat deze vroomheid kan
leiden tot oprechte bekering en tot concrete
beoefening van de naastenliefde.41 Een juist
gerichte volksvroomheid doet de gelovigen
beter beseffen dat ze bij de Kerk horen, ver-
sterkt hun ijver en biedt zo een doeltreffend
antwoord op de uitdagingen van de secula-
risatie in deze tijd.42

Aangezien in Amerika de volksvroom-
heid uiting is van de inculturatie van het
katholieke geloof, en zich vaak manifesteert
in inheemse godsdienstige vormen, mogen
we niet de mogelijkheid onderschatten om
daaruit met wijs beleid aanwijzingen af te

leiden voor een grotere inculturatie van het
evangelie.43 Dat is met name voor de
inheemse bevolkingen van buitengewoon
groot belang opdat “de zaden van het
Woord” die in hun cultuur aanwezig zijn,
tot volwassenheid komen in Christus.44 Het-
zelfde kan worden opgemerkt met betrek-
king tot de Amerikanen van Afrikaanse ori-
gine. De Kerk “erkent dat ze de plicht heeft
deze Amerikanen te benaderen vanuit hun
cultuur, en oog dient te hebben voor de
geestelijke en menselijke rijkdommen van
deze cultuur die tot uiting komt in de wijze
waarop ze God vereren, in hun gevoel voor
blijdschap en solidariteit, hun taal en tradi-
ties”.45

De aanwezigheid van de Oosterse
katholieken
17. Vanaf het begin van de evangelisatie tot
op de dag van vandaag is immigratie een
bijna vast patroon in Amerika’s geschiede-
nis. In de laatste tijd zien we dat als onder-
deel van dit veelomvattend verschijnsel,
zich in verschillende streken van Amerika
talrijke leden hebben gevestigd van de Oos-
terse Katholieke Kerken die om uiteenlopen-
de redenen hun vaderland hebben verlaten.
Een eerste immigratiegolf was vooral uit
West-Oekraïne afkomstig; daarna ook uit de
landen van het Midden-Oosten. Het werd
daarom een pastorale noodzaak een Ooster-
se katholieke hiërarchie op te richten voor
deze gelovige immigranten en hun nazaten.
De richtlijnen van het Tweede Vaticaans
Concilie waarnaar de Synodevaders hebben
verwezen, erkennen dat de Oosterse Kerken
“het recht en de plicht hebben zich te bestu-
ren volgens eigen particuliere wetten”, aan-
gezien ze de opdracht hebben te getuigen
van een zeer oude leerstellige, liturgische en
monastieke traditie. Van de andere kant
moeten die Kerken hun eigen wetten bewa-
ren omdat ze “beter zijn aangepast aan de
leefwijze van de gelovigen en meer geschikt

373 • 2000  Kerkelijke documentatie 13

Miguel Agustín Pro,
Maria de San José
Alvarado Cardozo,
Junipero Serra,
Kateri Tekakwitha,
Laura Vicuña, Antô-
nio de Sant’Ana
Galvão, en daarnaast
nog talrijke andere
heiligen en zaligen
die door de volkeren
in Amerika gelovig
en met godsvrucht
vereerd worden.
(Vgl. Bisschoppensy-
node, Speciale Ver-
gadering voor Ame-
rika, Instrumentum
laboris ‘De ontmoe-
ting met de levende
Jezus Christus, weg
naar bekering, com-
munio en solidari-
teit in Amerika’
(1997), 17, verder
aangeduid als Werk-
document).

36. Vgl. Tweede
Vaticaans Concilie,
dogmatische Consti-
tutie over de Kerk
Lumen gentium, 50.

37. Propositie 31.

38. Propositie 30.

39. Tertio millennio
adveniente, 37; vgl.
Propositie 31.

40. Propositie 21.

41. Vgl. t.a.p.

42. Vgl. t.a.p.

43. Vgl. t.a.p.

44. Vgl. Propositie
18.

45. Propositie 19.



lijken om het welzijn van de zielen te
bevorderen”.46 De particuliere Kerken van
het Oosten en het Westen moeten elkaar
versterken ten behoeve van de universele
kerkelijke gemeenschap, zodat deze met
twee longen kan ademen, in de hoop dat ze
het eens zal kunnen doen in de volmaakte
communio tussen de R.-K. Kerk en de afge-
scheiden Oosterse Kerken.47 We kunnen ons
er dan ook alleen maar over verheugen dat
sinds kort de Oosterse Kerken zich hebben
gevestigd in Amerika naast de van het
begin af aan aanwezige Latijnse Kerk, want
op die manier kan de katholiciteit van
Christus’ Kerk duidelijker aan het licht tre-
den.48

De plaats van de Kerk op het gebied van
opvoeding en onderwijs, en sociale actie
18. Een van de factoren die de invloed van
de Kerk op de christelijke vorming van de
Amerikanen bevorderen is het feit dat zij in
het onderwijs, met name in de universitaire
wereld, zeer invloedrijk is. De talrijke over
het gehele continent verspreide katholieke
universiteiten zijn kenmerkend voor het
kerkelijk leven in Amerika. Zo biedt het
grote aantal katholieke lagere en middelba-
re scholen de mogelijkheid voor een groot-
schalige evangelisatie, op voorwaarde dat
deze steeds vergezeld gaat van de vaste wil
om een echt christelijke opvoeding te
geven.49

Ook op het belangrijk gebied van soci-
aal en caritatief werk is de Kerk in alle delen
van Amerika vertegenwoordigd. De vele
initiatieven ten behoeve van de bejaarden,
zieken en mensen in nood, zoals bejaarden-
huizen, ziekenhuizen, klinieken, gaarkeu-
kens en andere sociale centra vormen een
tastbaar bewijs van de voorkeursliefde die
de Kerk in Amerika koestert voor de armen,
uit liefde voor de Heer en in het bewustzijn
dat “Jezus zich met hen heeft vereenzelvigd
(vgl. Mt 25,31-46)”.50 Bij deze taak die geen

grenzen kent, heeft ze een gevoel van con-
crete solidariteit weten te wekken bij de ver-
schillende gemeenschappen van het conti-
nent en van de gehele wereld, en daarmee
blijk gegeven van de onderlinge verbonden-
heid die kenmerkend moet zijn voor de
christenen van alle tijden en plaatsen.

Wil de dienst aan de armen een evange-
lisch karakter hebben en tegelijk verkondi-
ging van het evangelie zijn, dan moet ze
getrouw de houding weerspiegelen van
Jezus die gekomen is “om aan armen de
goede boodschap te brengen” (Lc 4,18).
Wordt ze in die geest verricht, dan wordt ze
tot teken van de mateloze liefde van God
voor alle mensen, en een overtuigend mid-
del om de hoop op het door Christus aan de
wereld gebrachte heil door te geven; die
hoop die heel bijzonder zichtbaar wordt als
de Blijde Boodschap meegedeeld wordt aan
mensen die door de maatschappij in de
steek gelaten of verstoten worden.

Deze constante bekommernis om de
armen en misdeelden is ook te vinden in het
sociaal onderricht van de Kerk; onvermoei-
baar spoort dit de christelijke gemeenschap
aan, zich in te zetten voor het uitbannen
van uitbuiting en onderdrukking in welke
gedaanten ook. Men moet immers niet enkel
individuele of sporadische acties onderne-
men om in de ernstigste en dringendste
noden te voorzien, maar de wortels van het
kwaad dienen te worden blootgelegd en er
zijn initiatieven nodig om te komen tot
rechtvaardiger en meer solidaire sociale,
politieke en economische structuren.

De mensenrechten steeds meer gerespecteerd
19. Een van de positieve aspecten van het
huidige Amerika is dat over heel het conti-
nent de burgermaatschappij steeds meer
volgens democratische principes wordt
ingericht en dat het aantal dictaturen gelei-
delijk afneemt; dit heeft directe morele
gevolgen. De Kerk beschouwt dit als een
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goede ontwikkeling, aangezien daardoor
steeds duidelijker ieders rechten geëerbie-
digd worden, met inbegrip van die van de
verdachte en schuldige: het is niet geoor-
loofd tegen hen arrestatie- en opsporings-
methodes te hanteren – men denke hierbij
met name aan marteling – die de menselijke
waardigheid aantasten. “De rechtsstaat is de
noodzakelijke voorwaarde voor het vestigen
van een echte democratie.”51

Bovendien zal in een rechtsstaat bij de
burgers, en meer nog bij de gezagdragers,
de overtuiging leven dat vrijheid niet losge-
maakt mag worden van de waarheid.52

Immers “de ernstige problemen die een
bedreiging vormen voor de waardigheid
van de mens, voor het gezin, het huwelijk,
de opvoeding, de economie, de werkom-
standigheden, de kwaliteit van het bestaan
en het leven zelf, stellen de kwestie van het
recht aan de orde”.53 Terecht hebben de
Synodevaders erop gewezen dat “de grond-
rechten van de mens in de natuur zelf zijn
gelegen, door God zijn gewild en dat ze dus
algemeen aanvaard en onderhouden dienen
te worden. Geen menselijk gezag mag er
met beroep op de meerderheid of op politie-
ke consensus inbreuk op maken onder het
voorwendsel dat zo de pluraliteit en de
democratie gerespecteerd worden. Daarom
moet de Kerk de vorming en begeleiding op
zich nemen van de bij wetgeving, bestuur
en rechtspraak betrokken leken, opdat in de
wetten steeds de morele beginselen en
waarden tot uitdrukking worden gebracht
die beantwoorden aan een gezonde antro-
pologie en rekening houden met het alge-
meen welzijn.”54

Het verschijnsel van de globalisering
20. Kenmerkend voor de hedendaagse
wereld is dat alles zich steeds meer op
wereldschaal afspeelt. Hoewel dit geen puur
Amerikaans verschijnsel is, valt het toch in
Amerika meer op en heeft het er grotere

gevolgen. Het betreft een proces dat de
noodzakelijke consequentie is van het feit
dat onder de verschillende delen van de
wereld een groeiend contact plaats heeft,
waardoor in de praktijk de afstanden weg-
vallen met duidelijke gevolgen op zeer uit-
eenlopend gebied.

De ethische gevolgen kunnen positief of
negatief zijn. De mondialisering van de eco-
nomie heeft een aantal positieve gevolgen
zoals efficiency en grotere productiviteit;
samen met de uitbouw van de economische
betrekkingen tussen de verschillende landen
kan ze ook voeren tot grotere eenheid onder
de volkeren en de mensheid beter ten dien-
ste staan. Maar als ze zich enkel laat leiden
door de marktwerking in dienst van de ster-
ken, kunnen de gevolgen alleen maar nega-
tief zijn. Voorbeelden zijn: verabsolutering
van de economie, werkloosheid, minder en
slechter openbaar dienstbetoon, vernieti-
ging van milieu en natuur, vergroting van
de kloof tussen rijk en arm, oneerlijke con-
currentie waardoor de arme naties steeds
meer in een minderheidssituatie gedrongen
worden.55 De Kerk erkent de positieve bete-
kenis van de mondialisering maar maakt
zich zorg over de negatieve kanten ervan.

En wat te zeggen over de culturele mon-
dialisering door de macht van de communi-
catiemiddelen? Door de media worden over-
al nieuwe, vaak puur willekeurige en in
wezen materialistische waardeschalen opge-
drongen, en het is moeilijk om daartegen-
over de waarden van het evangelie van
harte te blijven aanhangen.

Groeiende verstedelijking
21. Ook ziet men in Amerika een groeiende
verstedelijking. Sinds geruime tijd ziet men
in het continent een uittocht van het platte-
land naar de steden. Het betreft een com-
plex verschijnsel dat reeds door mijn voor-
ganger Paulus VI is beschreven.56 Er zijn
verschillende oorzaken voor, maar de voor-
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naamste daarvan zijn de achterstand en
armoede op het platteland, waar het zeer
vaak schort aan openbare diensten, verbin-
dingen, voorzieningen op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien
wordt de stad door de media vaak afgeschil-
derd als een oord van vermaak en welvaart,
waardoor ze op de eenvoudige plattelands-
bevolking een grote aantrekkingskracht uit-
oefent.

Het ontbreekt daarbij vaak aan systema-
tische planning, hetgeen oorzaak is van veel
ellende. De Synodevaders wezen erop dat
“in sommige gevallen bepaalde stadswijken
eilandjes lijken waar alleen maar geweld,
jeugdmisdaad en wanhoop heersen”.57 Daar-
naast betekent het verstedelijkingsproces
een grote uitdaging voor de pastorale arbeid
van de Kerk: ze krijgt te maken met mensen
die losgeslagen zijn van hun cultuur, de
familietradities hebben verloren, losgeraakt
zijn van de eigen religieuze gebruiken,
waardoor vaak het geloof verloren gaat
omdat het niet langer mede door die uiter-
lijke vormen ondersteund wordt.

Het is een geweldige uitdaging voor de
Kerk om de stedelijke cultuur te doordrin-
gen van het evangelie; zoals ze eeuwen lang
de cultuur op het platteland van het evan-
gelie heeft weten te doordringen, is het nu
haar opdracht een methodische en stil door-
sijpelende evangelisatie te verrichten in de
stad door middel van godsdienstonderricht,
liturgie en de wijze waarop haar pastorale
organisatie wordt opgezet.58

De buitenlandse schuldenlast
22. De Synodevaders hebben hun zorg
getoond over de buitenlandse schulden
waaronder veel Amerikaanse landen gebukt
gaan, en tegelijk hun solidariteit met deze
landen uitgesproken. Ze wijzen de openbare
mening met kracht op het ingewikkeld
karakter van deze kwestie, waarbij zij
erkennen dat “de schulden vaak het gevolg

zijn van corruptie en slecht bestuur”.59 In de
geest van de besprekingen op de synode wil
met deze erkentenis niet beweerd worden
dat de verantwoordelijkheid voor een
vraagstuk dat, gezien zijn oorsprong en de
vereiste oplossingen, een zeer ingewikkeld
fenomeen is, aan één factor zou moeten
worden toegeschreven.60

De loodzware buitenlandse schuldenlast
is immers niet alleen te wijten aan de hoge
rentevoet als gevolg van allerlei politieke
vormen van speculatie op financieel gebied,
maar ook aan gebrek aan verantwoordelijk-
heidsbesef bij sommige overheden die bij
het aangaan van de schuld te weinig erover
hebben nagedacht hoe ze deze zouden kun-
nen aflossen. Dit is nog verergerd doordat
grote sommen geld die dankzij internatio-
nale leningen waren verkregen, in een aan-
tal gevallen aan enkelingen ten goede
komen in plaats van gebruikt te worden
voor de bekostiging van de voor de ontwik-
keling van het land nodige veranderingen.
Het zou bovendien onbillijk zijn de gevol-
gen van deze onverantwoordelijke beslis-
singen te verhalen op mensen die deze niet
hebben genomen. Hoe ernstig de situatie is
blijkt nog duidelijker als men bedenkt dat
“alleen al het betalen van de rentes voor de
economie van de arme landen een zo grote
last betekent dat hun regeringen niet over
het noodzakelijke geld beschikken voor
sociale ontwikkeling, onderwijs, gezond-
heidszorg, en het scheppen van een werkge-
legenheidsfonds”.61

Corruptie
23. Corruptie is vaak een van de oorzaken
van de wurgende schuldenlast; ze is een
ernstig probleem en verdient serieuze aan-
dacht. “Corruptie laat zich niet door gren-
zen weerhouden, en betreft individuen,
openbare en private machtsstructuren, en de
heersende klassen.” Het gevolg is een si-
tuatie die “straffeloosheid in de hand werkt,
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alsmede het ongeoorloofde opstapelen van
rijkdommen, gebrek aan vertrouwen in de
politieke instellingen, met name bij de
rechtsbedeling en de openbare investerin-
gen; deze zijn niet altijd helder, noch doel-
treffend of voor iedereen gelijk”.62

Ik wil hieromtrent herinneren aan het-
geen ik schreef in de Boodschap voor de
Internationale Dag voor de Vrede (1998):
met “de volmondige steun van alle burgers,
geschraagd door een sterk moreel gewe-
ten”63 moet de plaag van de corruptie door
de autoriteiten krachtig aan de kaak worden
gesteld en bestreden. De daartoe aangewe-
zen controleorganen en doorzichtigheid van
economische en financiële transacties voor-
komen corruptie, waarvan de armste en
minst weerbare leden van de samenleving
het slachtoffer zijn, en verhinderen in veel
gevallen dat deze zich verder uitbreidt.
Wanneer het rechtssysteem zelf gecorrum-
peerd is, hebben juist de armen het meest te
lijden onder trage en ondoelmatige proce-
dures, het ontbreken van goede rechtshulp
en structurele tekorten.

De handel in en het gebruik van drugs
24. De handel in verdovende middelen
vormt, met het daaruit voortvloeiende
gebruik ervan, een ernstige bedreiging voor
het maatschappelijk leven van de Ameri-
kaanse volkeren. “Ze leidt tot misdaden en
geweld, en ondermijnt het gezinsleven;
vooral onder jongeren gaan talrijke indivi-
duen en gemeenschappen er lichamelijk en
geestelijk aan te gronde. Bovendien tast ze
het ethisch aspect van arbeid aan en doet
een groeiend aantal mensen in de gevange-
nis belanden; kortom, ze leidt tot een ont-
luistering van de naar Gods beeld gescha-
pen mens.”64 Bovendien leidt een zo
rampzalige handel “tot de ondergang van
regeringen en tot ondermijning van de eco-
nomische zekerheid en stabiliteit van de
volkeren”.65 We hebben hier te maken met

een van de dringendste uitdagingen waar-
voor talrijke landen in de wereld staan; veel
van wat op het gebied van de vooruitgang
van de mensheid in de laatste jaren bereikt
is, komt erdoor op de helling te staan. Het
internationaal prestige van verschillende
landen in Amerika wordt aangetast door de
productie, de handel en het gebruik van
drugs; dat vermindert immers hun geloof-
waardigheid en vormt een belemmering
voor de samenwerking die ze zoeken met
andere landen en die thans zo noodzakelijk
is voor ieders harmonieuze ontwikkeling.

Zorg voor het milieu
25. “En God zag dat het goed was” (Gn
1,25). Met deze woorden uit het eerste
hoofdstuk van het boek Genesis wordt Gods
bedoeling met zijn werk aangegeven. De
Schepper vertrouwt de aarde toe aan de
hoede van de mens (vgl. Gn 2,15) die de
bekroning is van het hele scheppingsproces.
Met betrekking tot het milieubeheer brengt
dat voor iedere mens concrete verplichtin-
gen met zich mee. Om aan deze verplichtin-
gen te voldoen dient men bereid te zijn tot
een geestelijke en ethische zienswijze die
het wint van de “egoïstische levenshouding
en stijl van leven welke leidt tot uitputting
van de natuurlijke hulpbronnen”.66

Meer dan ooit is het van belang dat de
gelovigen actief zijn op dit thans zo actuele
gebied. Het is noodzakelijk dat alle mensen
van goede wil samenwerken met de wetge-
vende en bestuurlijke instanties, wil men
komen tot een daadwerkelijke bescherming
van het leefmilieu dat gezien wordt als een
gave van God. In hoeveel streken van Ame-
rika zijn er op ecologisch terrein niet mis-
standen en wordt er schade aangericht! Men
denke slechts aan de ongecontroleerde uit-
stoot van schadelijke gassen of aan de
afschuwelijke bosbranden, vaak doelbewust
door mensen uit egoïstisch eigenbelang
aangestoken. Dergelijke aangerichte ver-
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woestingen kunnen in veel delen van Ame-
rika leiden tot echte woestijnvorming met
hongersnood en ellende als onvermijdelijke
gevolgen. Het is een bijzonder dringend
probleem in het oerwoud van het Amazone-
gebied, een immense streek die zich over
verschillende landen uitstrekt, van Brazilië
tot Guyana, Suriname, Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Peru en Bolivia.67 Het is een
van ‘s werelds kostbaarste natuurgebieden
vanwege de grote verscheidenheid aan die-
ren en planten, en is daarmee van vitaal
belang voor het milieuevenwicht van de
hele planeet.

Hoofdstuk III

De weg van bekering

“Kom daarom tot inkeer en bekeer u” (Hnd
3,19)

Dringende noodzaak van de oproep tot
bekering
26. “De tijd is rijp en het koninkrijk van
God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de
goede boodschap” (Mc 1,15). Met deze
woorden begint Jezus zijn ambtswerk in
Galilea. Ze weerklinken voortdurend in de
oren van bisschoppen, priesters, diakens,
godgewijde personen en gelovige leken uit
geheel Amerika. De viering, onlangs, van de
gedenkdag dat de evangelisatie van Ameri-
ka vijfhonderd jaar geleden een aanvang
nam, de herdenking van Jezus’ geboorte
tweeduizend jaar geleden en het grote Jubi-
leum waarvan wij de viering voorbereiden,
zijn even zovele uitnodigingen om onze
roeping als christen te verdiepen. Het zo
belangrijke gebeuren van de Menswording
en de dankbaarheid voor het geschenk van
de eerste evangelieverkondiging in Amerika

betekenen een uitnodiging om zonder aar-
zelen op Christus’ woorden in te gaan door
met groter persoonlijke overtuiging zich te
bekeren; tegelijk zijn ze een aansporing tot
steeds edelmoediger trouw aan het evange-
lie. Christus’ oproep tot bekering vindt een
echo in die van de apostel: “u weet dat het
uur om uit de slaap te ontwaken reeds is
aangebroken. Nu is onze redding dichterbij
dan toen wij tot het geloof kwamen” (Rom
13,11). De ontmoeting met de levende Jezus
is een aansporing tot bekering.

In het Nieuwe Testament wordt voor
bekering het woord metanoia gebruikt, dat
de betekenis heeft van mentaliteitsverande-
ring. Het gaat er niet alleen om, op intellec-
tueel gebied op een andere manier te den-
ken: het gaat erom dat we in het licht van
evangelische maatstaven onze praktische
overtuigingen herzien. Paulus spreekt hier-
omtrent over “het geloof dat werkzaam is
door de liefde” (Gal 5, 6). Daartoe moet de
waarachtige bekering, door het biddend
lezen van heilige Schrift en het regelmatig
ontvangen van de sacramenten der verzoe-
ning en eucharistie, worden voorbereid en
in stand gehouden. De bekering leidt tot
broederlijke verbondenheid, want ze doet
begrijpen dat Christus het hoofd is van de
Kerk, zijn mystieke lichaam; ze zet aan tot
solidariteit, want ze doet ons beseffen dat
hetgeen we doen voor anderen, met name
de meest noodlijdenden, voor Christus is
bestemd. Ze bevordert dus een nieuw leven
waarin er geen scheiding meer is tussen
geloof en werken als we iedere dag opnieuw
ingaan op de tot allen gerichte oproep tot
heiligheid. Om werkelijk van bekering te
kunnen spreken is het noodzakelijk de
breuk tussen geloof en leven te overbrug-
gen. Waar een dergelijke scheiding bestaat,
is iemand alleen een christen in naam. Wil
de gelovige een echte leerling zijn van de
Heer, dan moet hij getuigen van zijn geloof:
“De getuige getuigt niet alleen in woorden,
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maar ook door zijn leven.”68 We moeten
denken aan de woorden van Jezus: “Niet
ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het
koninkrijk der hemelen binnengaan, maar
alleen hij die de wil doet van mijn Vader in
de hemel” (Mt 7,21). Openstaan voor de wil
van de Vader veronderstelt een totale
beschikbaarheid, zelfs tot het geven van zijn
leven toe: “De hoogste vorm van getuigenis
is het martelaarschap.”69

De sociale dimensie van de bekering
27. Toch is de bekering niet volledig als we
ons niet bewust zijn van wat het leven als
christen van ons vraagt en als wij er niet
naar streven om daaraan te beantwoorden.
Aangaande dit punt merkten de Synodeva-
ders op dat “helaas, op het persoonlijk en op
het gemeenschappelijk vlak er grote tekort-
komingen zijn zowel met betrekking tot een
diepergaande bekering als op het punt van
de relaties tussen sectoren, instellingen en
groeperingen binnen de Kerk”.70 “Als
[iemand] zijn broeder, die hij ziet, niet lief-
heeft, kan hij God niet liefhebben, die hij
nooit heeft gezien” (1Joh 4,20).

Naastenliefde vraagt aandacht voor alle
noden van onze medemens. “Hoe kan de
goddelijke liefde blijven in een mens die
geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit
voor de nood van zijn broeder?” (1 Joh
3,17). Vandaar dat zich bekeren tot het
evangelie voor het christenvolk van Ameri-
ka betekent, het “herzien van alle gebieden
en aspecten van zijn leven, met name alles
wat betrekking heeft op de sociale orde en
het bevorderen van het algemeen welzijn”.71

Met name zal men “de samenleving een
steeds dieper besef moeten bijbrengen voor
de grote waardigheid van iedere mens, en
bijgevolg de gemeenschap ervan moeten
doordringen dat ze verplicht is aan het poli-
tieke leven deel te nemen in overeenstem-
ming met het evangelie”.72 Het is immers
duidelijk dat politiek bezig zijn ook behoort

tot de roeping en het handelen van de le-
kengelovigen.73

Wat dit betreft is het echter van het
grootste belang, vooral in een pluralistische
samenleving, een juiste kijk te hebben op de
relatie tussen de politieke gemeenschap en
de Kerk, en een duidelijk onderscheid te
maken tussen de acties die de gelovigen
individueel of in groepsverband uit eigen
naam verrichten, als burgers die zich laten
leiden door hun christelijk geweten, en de
acties die zij verrichten in naam van de
Kerk in verbondenheid met hun geestelijke
herders. Gezien haar opdracht en gezag mag
de Kerk in geen enkel opzicht verward wor-
den met de politieke gemeenschap, noch
heeft ze banden met enig politiek systeem;
ze is tegelijk teken en waarborg voor het
transcendente karakter van de menselijke
persoon.74

Voortgaande bekering
28. In ons leven is bekering een doel dat we
nooit geheel bereiken: op de weg die de
leerling in navolging van Jezus moet door-
lopen is ze een levenslange opdracht. Daar
komt bij dat tijdens ons aards bestaan de wil
om ons te bekeren steeds weer opnieuw
door bekoringen verzwakt wordt. Aange-
zien “niemand twee heren kan dienen” (Mt
6,24) bestaat de mentaliteitsverandering
(metanoia) in het streven zich de evangeli-
sche waarden eigen te maken die ingaan
tegen de heersende tendensen in de wereld.
Voortdurend moet dus de “ontmoeting met
de levende Jezus Christus” worden her-
nieuwd; immers, zoals de Synodevaders
duidelijk hebben gemaakt, “leidt dit ons tot
voortgaande bekering”.75

De algemene oproep tot bekering krijgt
een eigen inkleuring voor de Kerk in Ameri-
ka, die van haar kant ook met de vernieu-
wing van haar geloof bezig is. De Synode-
vaders hebben deze concrete en veeleisende
opdracht aldus geformuleerd: “Deze beke-
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68. Bisschoppen-
synode, Tweede bui-
tengewone vergade-
ring, Eindrapport In
Gods woord viert de
Kerk de mysteries
van Christus voor
het heil van de
wereld (7 december
1985), II, B, a, 2 (ver-
der aangekondigd
als Eindrapport
1985).

69. Propositie 30.

70. Propositie 34.

71. T.a.p.

72. T.a.p.

73. Vgl. Lumen
gentium, 31.

74. Vgl. Gaudium et
spes, 76; Christifide-
les laici, 42.

75. Propositie 26.



ring vraagt met name van ons, bisschoppen,
zich waarachtig de persoonlijke levensstijl
eigen te maken van Jezus Christus, die ons
brengt tot eenvoud, armoede, menselijke
nabijheid, afzien van bevoorrechting, opdat
wij, zoals Hij, niet op menselijke middelen
ons vertrouwen bouwen, maar aan de
kracht van de Geest en het Woord heel de
werkzaamheid van het evangelie ontlenen,
waarbij we vóór alles open blijven staan
voor hen die het verst af staan en buitenge-
sloten zijn.”76 Om herders te zijn naar het
hart van God (vgl. Jr 3,15) is het noodzake-
lijk een levenswijze aan te nemen die ons
gelijk maakt aan Hem die van zichzelf zegt:
“Ik ben de goede herder” (Joh 10,11), een
levenswijze waarover Paulus schrijft: “Wees
mijn navolgers, zoals ik het ben van Chris-
tus” (1Kor 11,1).

Onder leiding van de heilige Geest naar een
nieuwe stijl van leven
29. Het voorstel te komen tot een nieuwe
stijl van leven heeft niet alleen betrekking
op de geestelijke herders, maar ook op alle
christenen die in Amerika wonen. Ze wor-
den uitgenodigd om zich te verdiepen in de
waarachtige christelijke spiritualiteit en zich
die eigen te maken. “Onder de term spiritu-
aliteit verstaat men immers een stijl of vorm
van leven volgens de christelijke eisen. Spi-
ritualiteit is een ‘leven in Christus’ en ‘in de
Geest’, dat in geloof wordt aanvaard, in lief-
de zich uitdrukt, en bezield door hoop vorm
krijgt in het dagelijks gebeuren van de ker-
kelijke gemeenschap.”77 In deze zin wordt
onder spiritualiteit, die het doel is waarheen
bekering leidt, niet “een deel van het leven
verstaan, maar heel het leven onder leiding
van de heilige Geest”.78 Onder de elementen
van de spiritualiteit die iedere christen zich
eigen moet maken neemt het gebed een bij-
zondere plaats in. Het gebed leidt “de chris-
ten tot het verwerven van een beschouwen-
de kijk op de werkelijkheid, waardoor hij

God op ieder moment en in alle dingen zal
kunnen herkennen, Hem beschouwen in
iedere persoon, zijn wil zoeken in alles wat
gebeurt”.79

Persoonlijk zowel als liturgisch gebed is
plicht voor iedere christen. “Jezus Christus,
het evangelie van de Vader, waarschuwt ons
dat we zonder Hem niets vermogen (vgl.
Joh 15,5). Voordat Hij iets ging doen, trok
Hij zelf zich op de beslissende momenten
van zijn leven terug op een eenzame plaats
om zich te wijden aan gebed en beschou-
wing, en Hij vroeg zijn apostelen hetzelfde
te doen.”80 Tegen al zijn leerlingen zonder
uitzondering zegt Hij: “Als je bidt, ga dan je
binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je
Vader, die in het verborgene is” (Mt 6,6). Dit
intense leven van gebed moet aangepast
worden aan de mogelijkheden en situaties
van iedere christen, zodat eenieder in de
uiteenlopende omstandigheden van zijn
leven kan putten “uit de bron van zijn ont-
moeting met Christus om doordrenkt te
worden van één Geest (vgl. 1Kor 12,13)”.81 In
deze zin is contemplatie geen privilege dat
maar aan weinigen is voorbehouden; inte-
gendeel, in de parochies, gelovige gemeen-
schappen en bewegingen moet een open
spiritualiteit bevorderd worden die gericht is
op het beschouwen van de grondwaarheden
van het geloof: de geheimen van de Drie-
eenheid, de menswording van het Woord, de
verlossing van de mens, en de andere grote
daden van God.82

Mannen en vrouwen die zich uitsluitend
wijden aan het beschouwend leven, vervul-
len een fundamentele opdracht in de Kerk
in Amerika. Om met de woorden van het
Tweede Vaticaans Concilie te spreken: “zij
vormen een sieraad van de Kerk en een bron
van hemelse genaden”.83 Daarom moeten de
kloosters die over het gehele continent ver-
spreid liggen “een speciale genegenheid
genieten van de geestelijke herders, en
dezen moeten er ten volle van overtuigd
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76. T.a.p.

77. Propositie 28.

78. T.a.p.

79. T.a.p.

80. Propositie 27.

81. T.a.p.

82. Vgl. t.a.p.

83. Tweede Vati-
caans Concilie,
Decreet over de aan-
gepaste vernieuwing
van het religieuze
leven Perfectae cari-
tatis, 7; vgl. Johan-
nes Paulus II, postsy-
nodale apostolische
Exhortatie Vita con-
secrata (25 maart
1996), 8.



zijn dat mensen die een contemplatief leven
leiden, een overvloed van genade verwer-
ven door het gebed, de boetedoeningen en
de beschouwing waaraan zij hun leven wij-
den. De contemplatieve kloosterlingen moe-
ten beseffen dat zij deel uitmaken van de
zending van de Kerk in deze tijd, en dat zij
door het getuigenis van hun leven bijdragen
tot het geestelijk welzijn van de gelovigen,
en hen helpen om Gods gelaat te zoeken in
het leven van alledag.”84

De spiritualiteit van de christen wordt
allereerst gevoed door regelmatig sacra-
menteel leven, want de sacramenten zijn
wortel en onuitputtelijke bron van Gods
genade die noodzakelijk is om de gelovige
op zijn aardse pelgrimstocht bij te staan. Dit
sacramenteel leven moet meer en meer in
het leven van de Kerk in Amerika worden
versterkt, en het moet worden aangevuld
door hetgeen de volkse vroomheid te bieden
heeft; deze zal op haar beurt door het regel-
matig ontvangen van de sacramenten ver-
rijkt en voor het gevaar tot routine te ver-
vallen behoed worden. Bovendien moet
worden opgemerkt dat er volstrekt geen
tegenstelling is tussen deze spiritualiteit en
de sociale verantwoordelijkheden van de
christen. Integendeel, door de weg van het
gebed te bewandelen wordt de gelovige zich
meer bewust van de eisen van het evangelie
en van zijn eigen verplichtingen tegenover
anderen, en hij ontvangt de kracht van de
genade die hij nodig heeft om in het goede
te kunnen volharden. Voor de groei in het
geestelijk leven heeft de christen er baat bij
als hij door middel van de vanouds in de
Kerk gebruikelijke geestelijke leiding, de
raad inwint van gewijde ambtsdragers of
andere mensen die op dit terrein deskundig
zijn. De Synodevaders vonden het nodig dit
zo belangrijke werk bij de priesters aan te
bevelen.85

Universele roeping tot heiligheid
30. “Wees heilig, want Ik, de Heer uw God,
ben heilig” (Lv 19,2). De Speciale Vergade-
ring voor Amerika van de Bisschoppensy-
node heeft alle christenen met nadruk wil-
len herinneren aan de belangrijke leer
omtrent de universele roeping tot heiligheid
in de Kerk.86 Het is een van de kernpunten
van de dogmatische Constitutie over de
Kerk uit het Tweede Vaticaans Concilie.87

Bekering is gericht op heiligheid, omdat
“bekering geen doel in zich is, maar een op
weg gaan naar God toe die heilig is. Heilig
zijn is God navolgen en zijn Naam verheer-
lijken in de werken die we in ons leven ver-
richten (vgl. Mt 5,16).”88 Op de weg naar
heiligheid is Jezus het referentiepunt en het
voorbeeld om na te volgen: Hij is “de Heili-
ge van God en werd als zodanig erkend (vgl.
Mc 1,24). Hijzelf leert ons dat kern van de
heiligheid de liefde is die er ook toe brengt
zijn leven te geven voor anderen (vgl. Joh
15,13). De heiligheid van God navolgen zó
als ze zich heeft gemanifesteerd in zijn
Zoon Jezus Christus is daarom niets anders
dan zijn liefde voortzetten in de geschiede-
nis, met name jegens de armen, zieken,
noodlijdenden (vgl. Lc 10,25 e.v.).”89

Jezus, enige weg naar heiligheid
31. “Ik ben de weg, en de waarheid en het
leven” (Joh 14,6). Met deze woorden geeft
Jezus aan dat Hij de enige weg is die naar
heiligheid voert. Maar de concrete kennis
van die weg komt vooral van het woord van
God dat de Kerk in haar prediking verkon-
digt. Vandaar dat de Kerk in Amerika “alle
gelovigen moet aansporen zich allereerst
biddend te bezinnen op de heilige Schrift”.90

Dit lezen van de bijbel dat vergezeld gaat
van gebed staat in de traditie van de Kerk
bekend als de lectio divina, en is een prak-
tijk die alle christenen moet worden aanbe-
volen. Voor de priesters moet de lectio divi-
na een fundamenteel onderdeel zijn bij de
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84. Propositie 27.

85. Vgl. Propositie
28.

86. Vgl. Propositie
29.

87. Vgl. Lumen
gentium, V; Eindrap-
port 1985, II, A, 4-5.

88. Propositie 29.

89. T.a.p.

90. Propositie 32.



voorbereiding van hun homilies, met name
die van de zondag.91

Boetvaardigheid en verzoening
32. De bekering (metanoia) waartoe iedere
mens geroepen is, leidt tot het aanvaarden
en zich eigen maken van de nieuwe geestes-
houding die door het evangelie wordt voor-
gehouden. Daartoe moeten we afzien van
onze wereldse wijze van denken en hande-
len die maar al te vaak ons gedrag bepaalt.
Zoals de heilige Schrift zegt moet de oude
mens sterven en de nieuwe mens geboren
worden, dat wil zeggen dat iedere mens
“wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar
het beeld van zijn schepper” (Kol 3,10). Op
deze weg van bekering en zoeken naar hei-
ligheid is het zeer aan te bevelen, gebruik te
maken van “de ascetische middelen die in
de Kerk steeds gebruikelijk zijn geweest, en
waarvan het sacrament van de verzoening,
met de vereiste gesteldheid ontvangen en
gevierd, het voornaamste is”.92 Alleen
iemand die met God verzoend is kan waar-
achtige verzoening bewerken met en onder
zijn broeders en zusters.

De huidige crisis van het sacrament van
de verzoening, waarvoor ook de Kerk in
Amerika niet gespaard is, en waarover ik
reeds in het begin van mijn pontificaat mijn
zorg heb uitgesproken,93 zal overwonnen
kunnen worden door volhardende en gedul-
dige pastorale arbeid. Terecht vragen de
Synodevaders dat op dit punt “de priesters
de nodige tijd besteden aan het bedienen
van het sacrament van de verzoening, en
dat zij met aandrang en kracht de gelovigen
uitnodigen het te ontvangen, maar dat niet
minder ook de geestelijke herders zelf niet
nalaten vaak te biechten”.94 Bisschoppen en
priesters ervaren persoonlijk de geheimvolle
ontmoeting met Christus die vergiffenis
schenkt in het sacrament van de verzoe-
ning, en ze zijn bij uitstek de getuigen van
zijn barmhartige liefde.

De katholieke Kerk die mannen en vrouwen
verzamelt “uit alle rassen en stammen en
volken en talen” (Apk 7,9), is geroepen om
“in een wereld die gekenmerkt wordt door
ideologische, etnische, economische en cul-
turele verdeeldheden het levend teken te
zijn van de eenheid van de mensenfami-
lie”.95 In de veelheid van volkeren en de ver-
scheidenheid van etnische groepen, en ook
in de kenmerkende trekken van het gehele
continent, vertoont Amerika vele verschil-
len waaraan men niet mag voorbijgaan,
maar waaraan aandacht moet worden
besteed. Door effectief te streven naar
onderlinge eenheid tussen de leden van het
volk Gods binnen een bepaalde natie, en
tussen de leden van de particuliere Kerken
van de verschillende naties, zullen bestaan-
de verschillen een bron kunnen zijn van
wederzijdse verrijking. Zoals de Synodeva-
ders zeer terecht opmerken, “is het zeer
belangrijk dat de Kerk in Amerika het
levend teken zij van verzoende communio,
een voortdurende uitnodiging tot solidari-
teit, een steeds aanwezig getuigenis in onze
verschillende politieke, economische en
sociale systemen”.96 Dat is een belangrijke
bijdrage die de gelovigen aan de eenheid
van het Amerikaans continent kunnen le-
veren.

Hoofdstuk IV

De weg naar communio

“Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo
moeten zij in Ons zijn” (Joh 17,21)

De Kerk, sacrament van communio
33. “Tegenover een wereld die verdeeld is en
op zoek naar eenheid, moeten wij met
vreugde en een vast geloof verkondigen dat
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91. Vgl. Johannes
Paulus II, apostoli-
sche Brief Dies
Domini (31 mei
1998), 40.

92. Propositie 33.

93. Vgl. Johannes
Paulus II, Encycliek
Redemptor hominis
(4 maart 1979), 20.

94. Propositie 33.

95. T.a.p.

96. T.a.p.



God communio is, Vader, Zoon en heilige
Geest, eenheid in onderscheidenheid, en dat
Hij alle mensen uitnodigt in deze zelfde
drie-ene communio te delen. We moeten
verkondigen dat deze communio het won-
derbaar schone plan is van God de Vader;
dat Jezus Christus, de mensgeworden Heer,
het hart is van deze communio, en dat de
heilige Geest voortdurend werkzaam is om
de communio tot stand te brengen en haar
te herstellen wanneer ze verbroken is. Wij
moeten verkondigen dat de Kerk teken en
instrument is van de door God gewilde
communio, die in de tijd een aanvang heeft
genomen en bestemd is voor de volmaakt-
heid in de volheid van het Koninkrijk.”97

De Kerk is teken van communio omdat
haar leden als ranken delen in het eigen
leven van de ware wijnstok Christus (vgl.
Joh 15,5). Door de communio met Christus,
het Hoofd van het Mystieke Lichaam, treden
wij in de levende communio met alle gelo-
vigen.

Deze in de Kerk aanwezige communio,
die tot haar wezen98 behoort, moet in con-
crete tekenen zichtbaar worden, zoals daar
zijn “gemeenschappelijk gebed voor elkaar,
het streven naar nauwere betrekkingen tus-
sen de Bisschoppenconferenties, de onder-
linge banden tussen bisschoppen, hartelijke
betrekkingen tussen diocesen en parochies,
onderling contact met het oog op bepaalde
missionaire activiteiten tussen hen die in de
pastoraal werkzaam zijn”.99 Communio ver-
eist dat de schat van het geloof geheel zui-
ver en ongerept wordt bewaard, samen met
de eenheid van het gehele college van bis-
schoppen onder het gezag van de opvolger
van Petrus. In verband hiermee hebben de
Synodevaders benadrukt dat “de versterking
van het Petrinisch ambt van fundamenteel
belang is voor het bewaren van de eenheid
van de Kerk” en dat “de volle uitoefening
van het primaat van Petrus fundamenteel is
voor de identiteit en vitaliteit van de Kerk in

Amerika”.100 In opdracht van de Heer komt
het Petrus en zijn opvolgers toe hun broe-
ders te bevestigen in het geloof (vgl. Lc
22,32) en heel de kudde van Christus te wei-
den (vgl. Joh 21,15-17). Zo is de opvolger
van de prins der apostelen ook geroepen om
de steenrots te zijn waarop de Kerk is
gebouwd, en het ambt uit te oefenen dat
toekomt aan degene aan wie de sleutels van
het Koninkrijk zijn toevertrouwd (vgl. Mt
16,18-19). De plaatsbekleder is inderdaad
“het duurzaam beginsel en zichtbaar funda-
ment van (de) eenheid” van de Kerk.101

Christelijke initiatie en communio
34. Communio van leven in de Kerk wordt
verkregen door de sacramenten van christe-
lijke initiatie: doopsel, vormsel en eucharis-
tie. Het doopsel is “de toegangsdeur tot het
geestelijk leven; daardoor worden we lede-
maten van Christus en van zijn lichaam de
Kerk”.102 “In het sacrament van het vormsel,
dat hen hechter met de Kerk verbindt, ont-
vangen (de gedoopten) een bijzondere
kracht van de heilige Geest en aldus zijn zij
strenger gehouden om als waarachtige
getuigen van Christus door hun werk en
hun woord het geloof te verspreiden en te
verdedigen.”103 Het proces van christelijke
initiatie bereikt zijn volmaaktheid en hoog-
tepunt in de eucharistie, waardoor de
gedoopte volledig in het Lichaam van Chris-
tus wordt ingelijfd.104

“Deze sacramenten zijn een uitstekende
gelegenheid voor een goede evangelisatie
en catechese, wanneer de voorbereiding
erop wordt toevertrouwd aan gelovige en
deskundige mensen.”105 In de verschillende
diocesen van Amerika is er een duidelijke
vooruitgang geboekt in de voorbereiding op
de sacramenten van de christelijke initiatie;
toch betreurden de Synodevaders het dat “er
velen zijn die (deze sacramenten) zonder
voldoende vorming ontvangen”.106 Met
betrekking tot het doopsel van kinderen
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97. Propositie 40;
vgl. Lumen gentium,
2.

98. Vgl. Congrega-
tie voor de Geloofs-
leer, Brief aan de
bisschoppen van de
katholieke Kerk over
enkele aspecten van
de Kerk als ‘commu-
nio’ Communionis
notio (28 mei 1992),
3-6.

99. Propositie 40.

100. T.a.p.

101. Eerste Vati-
caans Concilie, dog-
matische Constitutie
over de Kerk van
Christus Pastor
aeternus, Proloog,
in: DS 3051.

102. Oecumenisch
Concilie van Floren-
ce, Bulle van vereni-
ging Exultate Deo
(22 november 1439),
in: DS 1314.

103. Lumen genti-
um, 11.

104. Vgl. Tweede
Vaticaans Concilie,
Decreet over het
ambt en het leven
van de priesters
Presbyterorum ordi-
nis, 5.

105. Propositie 41.

106. T.a.p.



dient men niet te vergeten te zorgen voor
een catechese voor ouders en peetouders.

De eucharistie als centrum van communio
met God en met elkaar
35. De eucharistie is meer dan alleen maar
het hoogtepunt van de christelijke initiatie.
Terwijl doopsel en vormsel dienen om in het
eigen leven van de Kerk in te wijden en bin-
nen te leiden, en niet herhaald kunnen wor-
den,107 is de eucharistie het levend en blij-
vend centrum waaromheen heel de
kerkgemeenschap zich verzamelt.108 De ver-
schillende aspecten van dit sacrament
bewijzen hoe onuitputtelijk rijk het is: het is
tegelijk offer-sacrament, communie-sacra-
ment en tegenwoordigheidssacrament.109

De eucharistie is bij uitstek de plaats
van ontmoeting met de levende Christus.
Daarom moeten de geestelijke herders van
het volk van God in Amerika door middel
van prediking en catechese ernaar streven
“de viering van de eucharistie op zondag
een nieuwe impuls te geven, als bron en
hoogtepunt van het leven van de Kerk,
waarborg voor de communio in het
Lichaam van Christus en uitnodiging tot
solidariteit, zichtbaar teken van het gebod
van de Heer: ‘met de liefde die Ik jullie heb
toegedragen, moeten ook jullie elkaar lief-
hebben’ (Joh 13,34)”.110 Zoals de Synodeva-
ders suggereren moeten bij dit streven ver-
schillende fundamentele aspecten betrokken
worden. Allereerst moeten de gelovigen
ervan bewust gemaakt worden dat de
eucharistie een immense gave is: dat zal hen
ertoe brengen hun uiterste best te doen om
actief en waardig eraan deel te nemen, min-
stens op zon- en feestdagen. Tegelijk moet
“het streven van priesters worden aange-
moedigd om de deelname eraan gemakkelij-
ker en voor de ver afgelegen gemeenschap-
pen mogelijk te maken”.111 De gelovigen
moeten erop worden gewezen dat “hoewel
hun volledige, bewuste en actieve deelname

wezenlijk onderscheiden is van de functie
van de gewijde priester, ze daarmee het
algemeen priesterschap uitoefenen dat ze bij
het doopsel hebben ontvangen”.112

De noodzaak voor de gelovigen om aan
de eucharistie te kunnen deelnemen en de
moeilijkheden die het gevolg zijn van de
schaarste aan priesters, maken duidelijk hoe
dringend nodig priesterroepingen moeten
worden bevorderd.113 Ook is het goed de hele
Kerk in Amerika te herinneren aan “het ver-
band tussen eucharistie en liefdadigheid”,114

een verband dat de oerkerk gestalte gaf door
de agape te verbinden met het eucharistisch
avondmaal.115 De deelname aan de eucharis-
tie moet leiden tot krachtiger beoefening
van de caritas als vrucht van de in het
sacrament ontvangen genade.

De bisschoppen als bouwers van communio
36. Omdat communio teken is van leven
moet ze in de Kerk voortdurend groeien.
Wanneer dus de bisschoppen bedenken dat
ze ieder “afzonderlijk het zichtbaar beginsel
en fundament van de eenheid in hun parti-
culiere Kerken zijn”116 kan het niet anders of
zij zullen zich gedrongen voelen de commu-
nio in hun eigen diocesen te bevorderen
opdat het werk van de nieuwe evangelisatie
in Amerika meer effect sorteert. Bevorder-
lijk voor deze communio zijn de organen
die Vaticanum II heeft voorzien om het
werk van de diocesane bisschop te onder-
steunen, en die de wetgeving van na het
concilie meer in bijzonderheden heeft gere-
geld.117 “Het is de taak van de bisschop, in
samenwerking met de priesters, diakens,
godgewijde mensen en leken … een samen-
hangend pastoraal plan op te stellen, een
systematisch plan waaraan allen deel heb-
ben, dat alle leden van de Kerk bereikt en
dat hun missionair bewustzijn wekt.”118

Iedere ordinarius zonder uitzondering
zal priesters en gelovigen ervan dienen te
doordringen dat het diocees de zichtbare
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uitdrukkingsvorm is van de kerkelijke com-
munio, die tot stand komt aan de tafel van
woord en eucharistie rond de bisschop in
verbondenheid met het Bisschoppencollege
onder het hoofd daarvan, de Romeinse
hogepriester. Als particuliere Kerk heeft het
diocees tot taak alle leden van het volk van
God te brengen tot steeds inniger contact
met Jezus Christus,119 met eerbiediging en
bevordering van de veelvormige verschei-
denheid, die geen hinderpaal vormt voor de
eenheid maar daaraan haar karakter van
communio verleent.120 De geest van partici-
patie en medeverantwoordelijkheid in het
functioneren van de diocesane organen zal
natuurlijk bevorderd worden door diep-
gaander de aard van de particuliere Kerk te
leren kennen.121

Intensere communio onder de particuliere
Kerken
37. De Speciale Vergadering voor Amerika
van de Bisschoppensynode, de eerste in de
geschiedenis die de bisschoppen van het
gehele continent bijeen heeft gebracht, is
door allen ervaren als een speciale genade
van de Heer voor de Kerk op haar pelgrims-
tocht in Amerika. Ze heeft de communio
versterkt die tussen de kerkelijke gemeen-
schappen op het continent dient te bestaan,
en bij allen duidelijk gemaakt dat deze com-
munio verder dient te worden uitgebouwd.
De experimenten met communio onder bis-
schoppen, die vooral na het Tweede Vati-
caans Concilie frequent ondernomen wer-
den om de Bisschoppenconferenties te
versterken en uit te breiden, moeten ver-
staan worden als ontmoetingen met de
levende Christus, die aanwezig is onder de
in zijn Naam verenigde broeders (vgl. Mt
18,20).

De ervaring op de synode heeft ook
aangetoond hoe kostbaar een communio is
die boven het kader van de Bisschoppen-
conferentie uitgaat. Hoewel er reeds vormen

van onderling gesprek tussen Conferenties
bestaan, hebben de Synodevaders er
nadrukkelijk op gewezen dat het goed zou
zijn vaker inter-Amerikaanse bijeenkomsten
te houden zoals die welke reeds door de Bis-
schoppenconferenties van verschillende
volkeren in Amerika worden georganiseerd,
als teken van daadwerkelijke solidariteit en
als plaats voor ontmoeting en bestudering
van de gemeenschappelijke uitdagingen
voor de evangelisatie in Amerika.122 Het zal
ook goed zijn nauwkeurig de aard van die
bijeenkomsten vast te stellen zodat ze de
communio onder de geestelijke herders
steeds duidelijker tot uitdrukking brengen.
Naast deze meer groot opgezette bijeenkom-
sten kan het zinvol zijn in bepaalde
omstandigheden speciale commissies in te
stellen om dieper in te gaan op onderwer-
pen die heel Amerika betreffen. Tot de sec-
toren waarvoor het bijzonder noodzakelijk
schijnt “een impuls tot samenwerking te
geven, behoren het onderling uitwisselen
van informatie op pastoraal gebied, missio-
naire samenwerking, opvoeding en onder-
wijs, migratie en oecumene”.123

De bisschoppen, die tot taak hebben de
communio tussen hun particuliere Kerken te
bevorderen, moeten hun gelovigen opwek-
ken om intenser deze gemeenschappelijke
dimensie te beleven, en om “de verantwoor-
delijkheid op zich te nemen voor het aan-
knopen van banden van communio met de
plaatselijke Kerken in andere delen van
Amerika door onderwijs, uitwisseling van
informatie, hartelijke verbondenheid tussen
parochies en diocesen, samenwerkingspro-
jecten en gemeenschappelijke maatregelen
aangaande belangrijke punten, vooral waar
het de armen betreft”.124

Broederlijke communio met de Oosterse
Katholieke Kerken
38. Het recente verschijnsel van de vesti-
ging en groei in Amerika van de Oosterse
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katholieke particuliere Kerken met hun
eigen hiërarchie had de speciale aandacht
van enige Synodevaders. Vanuit het oprecht
verlangen om deze broeders in het geloof en
in de hiërarchische communio onder de
opvolger van Petrus hartelijk en daadwerke-
lijk tegemoet te treden, heeft de Synodale
Vergadering concrete initiatieven voorge-
steld waarmee de particuliere Kerken van de
Latijnse ritus broederlijke bijstand zouden
verlenen aan de Oosterse Katholieke Kerken
op het continent. Zo werd bijvoorbeeld de
mogelijkheid geopperd dat priesters van de
Latijnse ritus, vooral als ze uit het Oosten
afkomstig zijn, op het gebied van de liturgie
hun medewerking kunnen verlenen aan de
Oosterse geloofsgemeenschappen als die
niet genoeg eigen priesters hebben. Zo ook
wat de kerkgebouwen betreft: waar dit
opportuun schijnt, zullen de oosterse gelo-
vigen de Kerken van de Latijnse ritus kun-
nen gebruiken.

In deze geest van communio verdienen
verschillende voorstellen van de Synodeva-
ders in overweging genomen te worden: dat
namelijk, waar het nodig is, er binnen de
nationale Bisschoppenconferenties en de
internationale organen voor bisschoppelijke
samenwerking een gemengde commissie
wordt ingesteld om de gemeenschappelijke
pastorale vraagstukken te bestuderen; dat in
de catechese en theologische opleiding voor
leken en seminaristen van de Latijnse Kerk
ook kennis gemaakt wordt met de levende
traditie van het christelijk Oosten; dat de
bisschoppen van de Oosterse Katholieke
Kerken deelnemen aan Latijnse Bisschop-
penconferenties in hun land.125 Deze broe-
derlijke samenwerking zal ongetwijfeld een
kostbare steun betekenen voor de Oosterse
Kerken die zich sinds kort in Amerika heb-
ben gevestigd; tegelijk zullen de Latijnse
particuliere Kerken zich erdoor kunnen ver-
rijken met het geestelijk erfgoed van de tra-
ditie uit het christelijk Oosten.

De priester, teken van eenheid
39. “Als lid van een particuliere Kerk moet
iedere priester een teken van communio zijn
met de bisschop wiens directe medewerker
hij is, verenigd met zijn broeders in het
presbyterium. Met pastorale toewijding
oefent hij zijn ambt uit, allereerst in de hem
toevertrouwde geloofsgemeenschap en leidt
haar tot de ontmoeting met Christus de
goede Herder. Zijn roeping eist dat hij een
teken van eenheid is. Daarom moet hij zich
verre houden van partijpolitieke activiteiten
die verdeeldheid zouden brengen in de
gemeenschap.”126 De Synodevaders spreken
de wens uit dat “ten behoeve van de dioce-
sane geestelijkheid een pastoraal plan wordt
ontwikkeld om hun spiritualiteit, zending
en identiteit te versterken; het wezen daar-
van is de navolging van Christus, de eeuwi-
ge Hogepriester die altijd gericht is op het
vervullen van de wil van de Vader. Christus
is het voorbeeld van edelmoedige toewij-
ding, soberheid van leven en dienstbaarheid
tot de dood toe. De priester dient te beseffen
dat hij door het sacrament van de wijding
bemiddelaar is van de genade die hij aan
zijn broeders en zusters in de sacramenten
uitdeelt. Hij heiligt zichzelf in de uitoefe-
ning van zijn ambt.”127

Het arbeidsterrein van de priesters is
onmetelijk groot. Daarom “moeten ze het-
geen wezenlijk is voor het ambtswerk cen-
traal stellen: naar gelijkvormigheid streven
met Christus, Hoofd en Herder, bron van de
pastorale liefde, zich iedere dag met Chris-
tus in de eucharistie aan God opdragen, om
de gelovigen persoonlijk en als gemeen-
schap te leiden tot de ontmoeting met de
levende Jezus Christus”.128

Als getuigen en leerlingen van de barm-
hartige Christus zijn ze geroepen om werk-
tuig te zijn van vergeving en verzoening, en
om zich volgens de geest van het evangelie
zonder voorbehoud in dienst te stellen van
de gelovigen.
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Als geestelijke herders van het volk van God
in Amerika moeten de priesters aandacht
hebben voor de uitdagingen van de moder-
ne wereld, gevoelig zijn voor de problemen
en verwachtingen van hun volk, delen in
hun moeilijkheden, en vooral solidair zijn
met de armen. Ze moeten oog hebben voor
de charisma’s en talenten van de gelovigen
die een leidende rol kunnen spelen in de
gemeenschap, naar hen luisteren en met
hen spreken om hun participatie en mede-
verantwoordelijkheid te stimuleren. Daar-
door zullen de taken beter verdeeld kunnen
worden en zullen ze “zich kunnen wijden
aan hetgeen het meest direct in verband
staat met de ontmoeting en verkondiging
van Jezus Christus, zodat ze binnen de
gemeenschap beter teken zijn van de aan-
wezigheid van Jezus die zijn volk verza-
melt”.129

De taak om charisma’s te onderscheiden
houdt ook in ervoor te zorgen dat priesters
die tot het vervullen van bijzondere taken in
staat schijnen, tot hun recht komen. Boven-
dien wordt van alle priesters verlangd hun
broederlijke hulp te verlenen in het presby-
terium en daarop in geval van nood met
vertrouwen een beroep te doen.

Gezien de zeer talrijke priesters in Ame-
rika die met Gods genade al hun krachten
wijden aan een werkelijk overgrote hoeveel-
heid arbeid, geef ik gaarne gehoor aan de
wens van de Synodevaders om “hun onver-
moeibare inzet als geestelijke herders, predi-
kers van het evangelie en bevorderaars van
de kerkelijke communio, te erkennen en te
prijzen, hun mijn dank uit te spreken en hen
aan te sporen om hun leven te blijven geven
in dienst van het evangelie”.130

Bevordering van de roepingenpastoraal
40. De onmisbare rol van de priester binnen
de gemeenschap moet alle leden van de
Kerk in Amerika doen beseffen hoe belang-
rijk de roepingenpastoraal is. Het Ameri-

kaans continent telt talrijke jonge mensen
met veel menselijke en geestelijke kwalitei-
ten. Veel zorg moet daarom besteed worden
aan de kringen waar roepingen tot het
priesterschap en godgewijd leven ontluiken;
men dient de christelijke gezinnen te vragen
om hun kinderen te steunen als dezen zich
tot het volgen van deze weg geroepen zou-
den voelen.131 Roepingen “zijn immers een
geschenk van God en ontluiken in gelovige
gemeenschappen, allereerst in de gezinnen,
de parochies, de katholieke scholen en
andere kerkelijke organisaties. Het is met
name de taak van bisschoppen en priesters
deze roepingen te stimuleren door een per-
soonlijk appèl, maar vooral door het getui-
genis van een leven in trouw, vreugde,
enthousiasme en heiligheid. Heel het volk
van God is verantwoordelijk voor de bevor-
dering van roepingen tot het priesterschap.
Dat gebeurt allereerst door volhardend en
nederig gebed om roepingen.”132

De seminaries die hen die tot het pries-
terschap geroepen zijn, opnemen en vor-
men, moeten de toekomstige bedienaren
van de Kerk voorbereiden op een leven van
“een krachtige spiritualiteit van verbonden-
heid met Christus de Herder en van volg-
zaamheid aan de werking van de Geest,
waardoor ze goed inzicht kunnen krijgen in
de verwachtingen van het volk van God en
in de verschillende genadegaven, en in staat
zullen zijn om samen te arbeiden”.133 Daar-
om moet men op de seminaries “vooral de
nadruk leggen op de specifiek geestelijke
vorming, zodat de toekomstige priesters
door voortdurende bekering, door een geest
van gebed en het veelvuldig ontvangen van
de sacramenten van eucharistie en verzoe-
ning, worden voorbereid op de ontmoeting
met de Heer, en er zich voor in zullen zetten
om voldoende krachten te vergaren voor
edelmoedige pastorale arbeid”.134 Zij die met
de vorming belast zijn, moeten de semina-
risten begeleiden en hen brengen tot een
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zodanige emotionele volwassenheid dat ze
in staat zijn het priesterlijk celibaat op zich
te nemen, en in verbondenheid met hun
medebroeders in het priesterschap te leven.
Daarnaast moeten ze de seminaristen leren,
kritisch de hun omringende werkelijkheid te
beschouwen om onderscheid te kunnen
maken tussen waarden en onwaarden; dat is
immers een wezenlijke eis om een construc-
tief gesprek te kunnen aangaan met de hui-
dige wereld.

Bijzondere aandacht dient besteed te
worden aan roepingen onder inheemse vol-
keren; zij moeten een vorming ontvangen
die met hun cultuur spoort. Terwijl deze
priesterkandidaten de geëigende theologi-
sche en spirituele vorming ontvangen met
het oog op hun toekomstig ambtswerk,
mogen ze niet ontworteld raken van hun
eigen cultuur.135

De Synodevaders hebben hun dank en
lof willen uitspreken jegens allen die hun
leven wijden aan de vorming van de toe-
komstige priesters in de seminaries. Ze heb-
ben daarnaast aan de bisschoppen gevraagd
voor dat werk de meest geschikte priesters
te bestemmen na dezen daarop te hebben
voorbereid door een speciale vorming die
hen voor deze moeilijke opdracht bekwaam
maakt.136

Vernieuwing van het parochiewezen
41. De parochie is bij uitstek de plaats waar
de gelovigen de Kerk concreet kunnen erva-
ren.137 Tegenwoordig heeft de parochie, in
Amerika zoals ook elders in de wereld, te
maken met bepaalde moeilijkheden bij het
uitoefenen van haar opdracht. Ze moet
voortdurend vernieuwd worden, uitgaande
van het grondbeginsel dat “de parochie op
de allereerste plaats een eucharistische
gemeenschap moet blijven”.138 Dit beginsel
houdt in dat “de parochies gastvrij en saam-
horig moeten zijn, en de plaats zijn voor
christelijke initiatie en voor onderricht in en

viering van het geloof, dat ze openstaan
voor de verscheidenheid aan genadegaven,
diensten en ambtswerkzaamheden, georga-
niseerd op basis van gemeenschap en ver-
antwoordelijkheid, dat ze de reeds bestaan-
de groeperingen die zich wijden aan het
apostolaat weten te inspireren, dat ze aan-
dacht hebben voor de culturele verscheiden-
heid van de mensen en open staan voor
pastorale en interparochiële ondernemingen
en voor de wereld waarin ze leven”.139

Vanwege hun heel eigen problemen ver-
dienen de parochies in de grote stedelijke
agglomeraties een speciale aandacht; daar
zijn de moeilijkheden zo groot dat de
gebruikelijke parochiestructuren ontoerei-
kend blijken en er slechts geringe mogelijk-
heden zijn voor apostolaat. Toch blijft de
parochie als instituut belangrijk en moet ze
gehandhaafd blijven. Daartoe moet “verder
gezocht naar middelen waardoor de
parochie en haar pastorale structuren in ste-
delijke gebieden beter zouden kunnen func-
tioneren”.140 Een middel voor de vernieu-
wing van de parochie die bijzonder nodig is
voor de parochies in de grote steden, zou
misschien kunnen zijn als men de parochie
zou zien als de gemeenschap van gemeen-
schappen en bewegingen.141 Het lijkt dus
goed om kerkelijke gemeenschappen en
groepen te vormen van een omvang die
echte menselijke contacten mogelijk maakt;
zo zal men de onderlinge verbondenheid
intenser kunnen beleven, terwijl men ervoor
moet zorgen niet alleen daaraan ‘ad intra’
veel aandacht te besteden, maar dit ook te
doen aan de verbondenheid met de
parochiegemeenschap waar dergelijke groe-
pen deel van uitmaken, alsmede aan de ver-
bondenheid met de gehele diocesane en
universele Kerk. Als mensen zo bijeen zijn,
zal het bovendien gemakkelijker zijn samen
naar het Woord van God te luisteren, in het
licht daarvan zich te bezinnen op de ver-
schillende problemen van de mensen, en te
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komen tot verantwoorde beslissingen die
ingegeven worden door de alomvattende
liefde van Christus.142 Wanneer het
parochiewezen zo vernieuwd is “kan het
zeer hoopvol perspectief bieden. Het kan de
gelovigen tot een gemeenschap maken, het
gezinsleven hulp bieden, mensen uit hun
anonimiteit bevrijden, hen tegemoet treden
en helpen om hun plaats te vinden in hun
omgeving en in de samenleving.”143 Zo zal
in deze tijd iedere parochie, met name die in
de grote steden, kunnen zorgen voor een
meer persoonlijke vorm van evangelisatie,
en tegelijk beter samenwerken met andere
mensen die betrokken zijn bij maatschappe-
lijk, onderwijskundig en opbouwwerk.144

“Dit soort vernieuwde parochie vraagt
een pastor die op de eerste plaats innig ver-
trouwd is met de levende Christus, een mis-
sionaire geest en vaderlijk hart bezit, het
geestelijk leven weet te bezielen, en bij de
verkondiging van het evangelie anderen
weet te betrekken. De vernieuwde parochie
heeft behoefte aan samenwerking met de
leken, aan iemand die leiding geeft aan de
pastorale activiteiten, en aan een pastor die
tot samenwerking met anderen in staat is.
De parochies in Amerika moeten uitmunten
door hun missionaire gezindheid die hen
ertoe drijft om zich ook te richten op hen
die veraf staan.”145

De permanent diakens
42. Om ernstige pastorale en theologische
redenen heeft het Tweede Vaticaans Conci-
lie besloten het diaconaat te herstellen als
blijvende rangorde in de hiërarchie van de
Latijnse Kerk, het daarbij aan de Bisschop-
penconferenties overlatend om, met goed-
keuring van de paus, te beoordelen of en op
welke plaatsen het wenselijk was permanent
diakens aan te stellen.146 Er zijn hiermee heel
uiteenlopende ervaringen opgedaan, niet
alleen in de verschillende delen van Ameri-
ka, maar ook onder de diocesen van een

zelfde gebied. “Sommige diocesen hebben
veel diakens opgeleid en gewijd, en zijn vol-
ledig tevreden met hun integratie en ambts-
werk.”147 Met vreugde ziet men dat de dia-
kens “gesterkt door de sacramentele genade,
in dienst staan van het volk van God door
de diaconie van de liturgie, het woord en de
liefdewerken, in gemeenschap met de bis-
schop en zijn priesterschaar”.148 Andere dio-
cesen zijn deze weg niet opgegaan terwijl er
elders moeilijkheden zijn geweest bij de
integratie van de permanent diakens binnen
de hiërarchische structuur.

De particuliere Kerken behouden alle
vrijheid om met verlof van de paus het per-
manent diaconaat weer in te voeren; maar
het is duidelijk dat, wil dit met succes
gebeuren, een zorgvuldige selectieprocedu-
re, een degelijke vorming en grote aandacht
voor de kandidaten vooraf moeten gaan, en
dat niet alleen de gewijde ambtsdragers
maar, waar het gehuwde diakens betreft,
ook hun gezin, echtgenote en kinderen,
goed moeten worden begeleid.149

Het godgewijde leven
43. De geschiedenis van de evangelisering
in Amerika vormt een welsprekend getuige-
nis van het door talloze godgewijde perso-
nen verrichte missiewerk; vanaf het begin
verkondigden zij het evangelie, verdedigden
zij de rechten van de inheemse bevolking en
wijdden zij zich met heldhaftige liefde voor
Christus aan de dienst van het volk van God
op het continent.150 Nog steeds hebben de
godgewijden een enorm aandeel in de ver-
kondiging van het evangelie in Amerika; dit
aandeel is verschillend naargelang de eigen
charisma’s van iedere groep: “de instituten
van beschouwend leven, die getuigen van
Gods volkomenheid, de apostolische en
missie-instituten, die Christus tegenwoordig
stellen op de meest uiteenlopende terreinen
van het menselijk leven, de seculiere insti-
tuten, die de spanning helpen opheffen tus-

389 • 2000  Kerkelijke documentatie 29

142. Vgl. Johannes
Paulus II, Encycliek
Redemptoris missio
(7 december 1990),
51.

143. Propositie 35.

144. Vgl. Propositie
46.

145. T.a.p.

146. Vgl. Lumen
gentium, 29; Paulus
VI, Motu proprio
Sacrum diaconatus
ordinem (18 juni
1967), I, 1.

147. Propositie 50.

148. Lumen genti-
um, 29.

149. Vgl. Propositie
50; Congregatie
voor de Katholieke
Opvoeding en Con-
gregatie voor de
Clerus, Basisnormen
voor de vorming van
permanent diakens
en Directorium voor
de dienst en het
leven van perma-
nent diakens (22
februari 1998).

150. Vgl. Propositie
53.



sen een werkelijke openheid voor de waar-
den van de moderne wereld en een diep
doorleefd offer van het hart aan God.
Bovendien verschijnen nieuwe instituten en
vormen van godgewijd leven, die vragen
om evangelische onderscheiding.”151

Omdat “de toekomst van de nieuwe
evangelisatie … ondenkbaar is zonder een
hernieuwde bijdrage van de vrouwen, met
name van de godgewijde vrouwen”,152 is het
van groot belang hun deelname te bevorde-
ren in de verschillende sectoren van het ker-
kelijk leven, ook op het gebied van de
besluitvorming, vooral in zaken die hen zelf
aangaan.153

“Ook in onze tijd wordt met het getuige-
nis van een geheel aan God gewijd leven
duidelijk uitgezegd dat Hij alleen het leven
van iedere mens volmaakt kan vervullen.”154

Deze toewijding aan de Heer moet zich ook
uitstrekken tot de edelmoedige dienst van
de verbreiding van het Godsrijk. Op de
drempel van het derde millennium moet
daarom ervoor worden gezorgd dat “het
godgewijde leven hoger gewaardeerd en
meer bevorderd wordt door bisschoppen,
priesters en kerkelijke gemeenschappen, en
dat de godgewijden, in het bewustzijn van
hun vreugdevolle en verantwoordelijke roe-
ping, zich volledig invoegen in de particu-
liere kerk waartoe ze behoren, en de onder-
linge communio en samenwerking
bevorderen”.155

De lekengelovigen en de vernieuwing van de
Kerk
44. “De leer van het Tweede Vaticaans Con-
cilie over de eenheid van de Kerk als volk
van God dat verzameld is in de eenheid van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
benadrukt dat navolging en leven in het
voetspoor van Christus, wederzijdse ver-
bondenheid en missionaire plicht behoren
tot de waardigheid van alle gedoopten.”156

De lekengelovigen dienen dus hun waardig-

heid als gedoopten te beseffen. De geestelij-
ke herders moeten van hun kant groot
respect hebben voor “het getuigenis en het
evangelisatiewerk van de leken die, levend
binnen het volk van God in een spiritualiteit
van communio, hun broeders en zusters lei-
den tot de ontmoeting met de levende
Christus. De vernieuwing van de Kerk in
Amerika zal niet mogelijk zijn als de leken
daar geen actief aandeel in hebben. Daarom
berust de verantwoordelijkheid voor de toe-
komst van de Kerk voor een groot deel op
hun schouders.”157

Op twee gebieden neemt de roeping van
de lekengelovigen concrete vorm aan. Aller-
eerst, en het meest eigen aan hun staat als
leek, is het behartigen en volgens de wil van
God regelen van de tijdelijke aangelegenhe-
den.158 Immers, “hun eigen wijze van hande-
len brengt het evangelie binnen in de struc-
turen van de wereld en, ‘overal heilige
levensdaden verrichtend wijden zij de
wereld zelf aan God toe’”.159 Dankzij de le-
kengelovigen “krijgt de aanwezigheid en
zending van de Kerk in de wereld op specia-
le manier gestalte in de verscheidenheid aan
charisma’s en bedieningen die eigen zijn
aan de leken. Het seculier karakter is voor
de leek en zijn spiritualiteit het onderschei-
dend eigen kenmerk, en dit brengt hem
ertoe actief te zijn in sectoren als gezin,
maatschappij, beroep, cultuur en politiek,
om deze met het evangelie te doordesemen.
Op een continent waar men stuit op zoveel
naijver en agressiviteit, ongebreidelde con-
sumptiedrang en corruptie, zijn de leken
geroepen om gestalte te geven aan diep
evangelische waarden als mededogen, ver-
gevingsgezindheid, rechtschapenheid,
oprechtheid van hart en geduld in moeilijke
omstandigheden. Van de leken wordt een
grote scheppingskracht verwacht in hun
manier van doen en werken, waaruit blijkt
dat hun leven aan het evangelie beant-
woordt.”160

Kerkelijke documentatie  2000 • 39030

151. T.a.p.; vgl.
Puebla 1979, 775.

152. Vita consecra-
ta, 57.

153. Vgl. a.w., 58.

154. Propositie 53.

155. T.a.p.

156. Propositie 54.

157. T.a.p.

158. Vgl. Lumen
gentium, 31.

159. Propositie 55;
vgl. Lumen gentium,
34.

160. Propositie 55.



Amerika heeft leken nodig die in de samen-
leving een leidende rol kunnen spelen.
Mannen en vrouwen moeten worden opge-
leid om, naar hun eigen roeping, invloed uit
te oefenen op het openbare leven en het te
richten op het algemeen welzijn. Het kan
voor de leken een weg ter heiliging zijn als
zij zich wijden aan de politiek, verstaan in
haar edelste en meest waarachtige beteke-
nis, namelijk van beheer van het algemeen
welzijn. Daartoe moeten zij gevormd wor-
den in de beginselen en waarden van de
sociale leer van de Kerk en in de grondbe-
grippen van de theologie over de leek. Wan-
neer zij grondige kennis bezitten over de
ethische beginselen en de christelijke morele
waarden, zullen ze deze in hun eigen kring
kunnen verdedigen en ze zelfs tegenover de
“zogenaamde neutraliteit van de staat tot
gelding kunnen brengen”.161

Er is een tweede terrein waarop veel le-
kengelovigen geroepen zijn te werken en
dat men ‘binnenkerkelijk’ kan noemen. In
Amerika verlangen veel leken terecht met
hun charisma’s en talenten bij te dragen tot
“de opbouw van de kerkelijke gemeenschap
als lector, catecheet, bezoeker van zieken of
gevangenen, groepsleider, enzovoorts”.162 De
Synodevaders hebben het verlangen uitge-
sproken dat de Kerk sommige van die taken
zou erkennen als leken-bedieningen die
berusten op de sacramenten van doopsel en
vormsel, zonder dat daardoor het specifieke
karakter wordt aangetast van de aan het
sacrament van de priesterwijding voorbe-
houden ambtsbedieningen. Dit is een veel-
omvattend en ingewikkeld onderwerp; ik
heb daarvoor enige tijd geleden een studie-
commissie ingesteld,163 en organen van de
Heilige Stoel hebben hier en daar enige
richtlijnen ervoor opgesteld.164 Het is nood-
zakelijk de vruchtbare medewerking van
goed opgeleide mannelijke en vrouwelijke
lekengelovigen te bevorderen bij de ver-
schillende activiteiten binnen de Kerk, maar

daarbij verwarring te vermijden met ambts-
bedieningen en activiteiten die eigen zijn
aan het sacrament van de priesterwijding,
zodat er duidelijk onderscheid blijft tussen
het algemeen priesterschap van de gelovi-
gen en het ambtelijk priesterschap.

De Synodevaders hebben hieromtrent
aanbevolen dat de aan de leken toever-
trouwde taken “duidelijk onderscheiden zijn
van die welke stappen zijn op weg naar het
gewijde ambt”,165 en die aan de kandidaten
voor het priesterschap vóór de wijding wor-
den toevertrouwd. Er werd ook opgemerkt
dat de lekentaken “alleen mogen worden
toevertrouwd aan mannen en vrouwen die
de noodzakelijke vorming hebben ontvan-
gen volgens nauwkeurig omschreven nor-
men: een min of meer vaste aanwezigheid
en werkelijk beschikbaar zijn binnen een
bepaalde groep mensen, en de verplichting
om aan de geestelijke herder van die groep
verantwoording af te leggen”.166 In ieder
geval, hoewel het binnenkerkelijk aposto-
laat van de leken moet worden aangemoe-
digd, dient men er ook voor te zorgen dat
dit hand in hand gaat met de activiteiten die
kenmerkend zijn voor leken en waarin ze
niet vervangen kunnen worden door pries-
ters: het gebied namelijk van de tijdelijke
aangelegenheden.

Waardigheid van de vrouw
45. Speciale aandacht moet worden besteed
aan de roeping van de vrouw. Bij andere
gelegenheden heb ik mijn hoogachting wil-
len uitspreken voor de heel eigen bijdrage
van de vrouw aan de vooruitgang van de
mensheid, en heb ik hun gewettigd verlan-
gen erkend om volledig te participeren in
het kerkelijk, cultureel, maatschappelijk en
economisch leven.167 Zonder deze bijdrage
zouden we de verrijking missen die het
leven van Kerk en samenleving alleen aan
het “vrouwelijke genie”168 te danken heeft.
Het zou met name in Amerika een histori-
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sche onbillijkheid zijn dit niet te erkennen,
gezien de bijdrage die de vrouwen hebben
geleverd aan de materiële en culturele ont-
wikkeling van het continent, alsmede bij het
overdragen en bewaren van het geloof.
Inderdaad “speelden zij een beslissende rol
vooral in het godgewijde leven, het onder-
wijs en de gezondheidszorg”.169

Helaas wordt in veel streken van Ameri-
ka de vrouw nog gediscrimineerd. Men kan
dan ook zeggen dat het gelaat van de armen
in Amerika ook het gelaat is van talrijke
vrouwen. Vandaar dat de Synodevaders
gesproken hebben van “een vrouwelijk
aspect van de armoede”.170 De Kerk kent haar
plicht op te komen voor de menselijke
waardigheid die aan iedere mens toekomt.
Ze “hekelt discriminatie, seksueel misbruik
en mannelijke overheersing als handelingen
die ingaan tegen Gods plan”.171 Met name
betreurt ze de afschuwelijke, soms geplande,
praktijk van het steriliseren van vrouwen,
vooral van de allerarmste en meest gemar-
ginaliseerde, een sterilisatie die vaak heime-
lijk en zonder dat de betrokkenen zelf het
weten, wordt uitgevoerd. Dat is nog des te
ernstiger als het gebeurt om op internatio-
naal vlak financiële hulp te verwerven.

De Kerk op het Amerikaans continent
voelt zich verplicht grotere aandacht en
zorg te besteden aan de vrouwen en voor
hen op te komen “opdat de samenleving in
Amerika meer steun verleent aan het op het
huwelijk gebaseerde gezinsleven, beter het
moederschap beschermt, en meer respect
betoont voor de waardigheid van alle vrou-
wen”.172 De Amerikaanse vrouwen moeten
geholpen worden een actieve en verant-
woordelijke rol te spelen in leven en zen-
ding van de Kerk;173 zo moet men ook inzien
dat voor de leidinggevende functies binnen
de Amerikaanse maatschappij de wijsheid
en medewerking van de vrouwen niet
gemist kan worden.

Uitdagingen voor het christelijk
gezin
46. “Toen God de eerste mens en de eerste
vrouw vormde en hun opdroeg ‘wees
vruchtbaar en word talrijk’ (Gn 1,28) sticht-
te Hij voorgoed het gezin. In dit heiligdom
wordt het leven geboren en als een
geschenk van God ontvangen. Het Woord
van God, getrouw in het gezin gelezen,
bouwt dit geleidelijk op tot een ‘kleine kerk
van het gezin’ en maakt het vruchtbaar in
menselijke en christelijke deugden; daar
bevindt zich de bron van roepingen. Door
gebed gevoede Mariaverering zal het gezin
samenhouden en het, zoals Jezus’ leerlingen
vóór Pinksteren (vgl. Hnd 1,14), bewaren in
een houding van gebed samen met
Maria.”174 Er zijn talrijke klippen waarop in
de meeste landen van Amerika de hechtheid
van het gezin als instituut dreigt stuk te
lopen, en deze vormen even zovele uitda-
gingen voor de christenen. We noemen
onder meer het groeiend aantal echtschei-
dingen, de verspreiding van abortus en in-
fanticide, en het algemeen gebruik van
voorbehoedmiddelen. Gezien deze situatie
moeten we herhalen dat “het fundament
van het menselijk leven de huwelijksband is
tussen man en vrouw, voor christenen een
sacramentele band”.175

Het is daarom dringend noodzakelijk
aangaande het christelijk ideaal van echte-
lijke eenheid en gezinsleven een grote cate-
chetische campagne te beginnen, waarin
ook de spiritualiteit behandeld wordt van
het vader- en moederschap. Meer aandacht
moet worden besteed aan de rol van de
mannen als echtgenoot en vader, en ook
aan de verantwoordelijkheid die ze met hun
vrouw delen voor hun huwelijk, hun gezin
en de opvoeding van de kinderen. De jonge
mensen moeten serieus op het huwelijk
worden voorbereid, en hun moet duidelijk
de katholieke leer over dit sacrament op
theologisch, antropologisch en geestelijk
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gebied worden voorgehouden. Op een con-
tinent als Amerika dat gekenmerkt wordt
door een grote bevolkingsaanwas mag het
nooit aan pastorale initiatieven met betrek-
king tot de gezinnen ontbreken.

Om werkelijk de “kleine kerk van het
gezin”176 te zijn moet het christelijk gezin de
plaats zijn waar de ouders het geloof over-
dragen, aangezien zij “voor hun kinderen
door hun woord en hun voorbeeld de eerste
geloofsverkondigers dienen te zijn”.177 In de
gezinnen mag het regelmatig gebed, dat de
echtgenoten met elkaar en met hun kinde-
ren verenigt, niet ontbreken. Zo moet men
graag gebruik maken van gelegenheden
voor gemeenschappelijk geestelijk leven,
zoals deelname aan de eucharistie op zon-
en feestdagen, het ontvangen van het sacra-
ment van de verzoening, dagelijks gebed in
het gezin, concrete daden van naastenliefde.
De trouw in het huwelijk en de eenheid van
het gezin zullen erdoor versterkt worden.
Wanneer kinderen in een dergelijk kader
opgroeien, zullen ze gemakkelijk hun roe-
ping kunnen vinden in dienst van de
gemeenschap en de Kerk; met name zal het
hun bij het zien van het voorbeeld van hun
ouders duidelijk worden dat het gezinsleven
een weg is om de universele uitnodiging tot
heiligheid concreet gestalte te geven.178

De jeugd, hoop voor de toekomst
47. Jonge mensen zijn een grote kracht in
de maatschappij en voor de evangelisatie.
“In veel landen van Amerika vormen zij een
groot deel van de bevolking. De hoop en de
verwachting op een toekomst met grotere
onderlinge verbondenheid en solidariteit
voor de Kerk en de samenleving in Amerika
berusten op hun ontmoeting met de levende
Christus.”179 De particuliere Kerken op het
continent spannen zich duidelijk in om
opgroeiende jongeren catechetisch te bege-
leiden bij hun voorbereiding op het vorm-
sel, en hun ook andere middelen te bieden

om hun relatie met Christus en hun kennis
van het evangelie te verdiepen. Het vor-
mingsproces van de jeugd moet een con-
stant en dynamisch karakter hebben, en hen
weten te helpen om hun plaats te vinden in
de Kerk en de wereld. Het jongerenpastoraat
moet een van de eerste zorgen zijn van
geestelijke herders en gelovige gemeen-
schappen.

Veel jonge Amerikanen vragen zich
immers af hoe zij aan hun leven een werke-
lijke zin kunnen geven; ze dorsten naar
God, maar heel vaak ontbreken hun de
omstandigheden om hun talenten te ont-
plooien en hun verlangens te realiseren.
Helaas drijft gebrek aan werk of toekomst-
perspectief hen soms tot verzet tegen de
maatschappij en tot geweld. Ze voelen zich
door dat alles zo gefrustreerd dat ze vaak
het zoeken naar God opgeven. Geconfron-
teerd met een zo complexe situatie “belooft
de Kerk zich pastoraal en missionair te zul-
len blijven inspannen voor de jonge men-
sen, opdat zij in deze tijd de levende Chris-
tus kunnen ontmoeten”.180

De pastoraal van de Kerk bereikt veel
van deze jeugdige mensen door middel van
programma’s voor het christelijk gezin,
catechese, katholieke onderwijsinstellingen
en parochieel verenigingsleven. Maar vele
anderen, met name zij die gebukt gaan
onder allerlei soorten van armoede, blijven
buitenstaanders bij deze reeks van kerkelijke
activiteiten. Jonge christenen die zich goed
van hun missionaire opdracht bewust zijn,
moeten de apostelen worden van hun leef-
tijdsgenoten. Er is behoefte aan pastorale
zorg die de jeugd op haar eigen terrein weet
te bereiken: op scholen en universiteiten, in
de arbeiderswereld en op het platteland, en
die weet in te spelen op wat er bij hen leeft.
In het kader van de parochie en het diocees
zou het goed zijn een pastorale jeugdzorg te
ontwikkelen die rekening houdt met de ver-
anderende jongerenwereld. Ze zou met hen
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in gesprek moeten gaan, gelegenheden tot
breder contact niet mogen missen, plaatse-
lijke initiatieven dienen te stimuleren en
verder moeten werken aan hetgeen reeds op
interdiocesaan en internationaal niveau
gebeurt.

En wat te doen met jonge mensen die
blijven steken in een onvolwassen houding,
gekenmerkt door wispelturigheid en angst
om serieuze en duurzame verantwoordelijk-
heden op zich te nemen? In reactie daarop
zou men hen moeten aansporen om moedig
te zijn, en hun dienen bij te brengen hoe
waardevol het is zich voor heel zijn leven te
binden, zoals dat gebeurt bij het priester-
schap, het godgewijd leven en het christelijk
huwelijk.181

Het kind begeleiden in zijn ontmoeting met
Christus
48. Kinderen zijn gave en teken van Gods
aanwezigheid. “Het kind dient begeleid te
worden in zijn ontmoeting met Christus,
vanaf het doopsel tot zijn eerste communie,
aangezien het deel uitmaakt van de levende
gemeenschap van geloof, hoop en liefde.”182

De Kerk is dankbaar voor het werk van
ouders en leraren, van mensen die op pasto-
raal en sociaal terrein en in de gezondheids-
zorg werkzaam zijn, en van allen die het
gezin en de kinderen zoeken te dienen in
dezelfde geest als die van Jezus Christus die
zei: “Laat die kinderen en verhinder niet dat
ze bij Me komen, want van zulke kinderen
is het koninkrijk der hemelen” (Mt 19,14).

Terecht betreuren en veroordelen de
Synodevaders de trieste situatie van veel
kinderen in heel Amerika die onwaardig
worden behandeld en van wie de onschuld
en zelfs het leven belaagd wordt. “Het is een
situatie van geweld, armoede, dakloosheid,
waar het ontbreekt aan zorg voor zieken en
gepast onderwijs, waar drugs en alcohol
hun verwoestend werk doen en zich ook
andere vormen van verwaarlozing en mis-

bruiken voordoen.”183 Wat dit betreft werden
tijdens de Synode met name het seksueel
misbruiken van kinderen en de kinderpros-
titutie genoemd, en de Synodevaders heb-
ben een dringend beroep gedaan “op allen
die in de samenleving met gezag zijn
bekleed om bij voorrang al het mogelijke te
doen om het leed van de kinderen in Ameri-
ka te verlichten”.184

Elementen van communio met de andere
kerken en kerkelijke gemeenschappen
49. Tussen de katholieke Kerk en de andere
kerken en kerkelijke gemeenschappen
bestaat er een streven naar communio,
geworteld in het doopsel dat in ieder daar-
van wordt toegediend.185 Dit streven wordt
gevoed door gebed, dialoog en gezamenlijk
optreden. De Synodevaders hebben willen
uitspreken dat zij in het bijzonder verlang-
den “mee te werken aan de reeds begonnen
dialoog met de orthodoxe kerk, waarmee wij
talrijke elementen van geloof, sacramenteel
leven en vroomheid gemeen hebben”.186 Er is
een groot aantal concrete proposities van de
Synodale Vergadering met betrekking tot de
niet-katholieke christelijke kerken en kerke-
lijke gemeenschappen. Allereerst werd
voorgesteld “dat de katholieke christenen,
pastores en gelovigen, de ontmoeting met
de christenen uit de verschillende confessies
zouden bevorderen door, als reactie op de
noodkreet van de armen, in naam van het
evangelie samen te werken, door de gerech-
tigheid te bevorderen, gezamenlijk om de
eenheid te bidden, deel te nemen aan het
Woord van God en aan de beleving van het
geloof in de levende Christus”.187 Om de
oecumenische dialoog te vergemakkelijken
zijn ook, voor zover nuttig en passend, bij-
eenkomsten aan te bevelen van deskundi-
gen uit de verschillende kerken en kerkelijke
gemeenschappen. De oecumene moet
onderwerp zijn van bezinning, en de diverse
katholieke Bisschoppenconferenties van het
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continent moeten aan elkaar laten weten
wat hun ervaringen ermee zijn.

Hoewel het Tweede Vaticaans Concilie
over alle gedoopten en allen die in Christus
geloven spreekt als over “broeders en zus-
ters in de Heer”,188 moet er een duidelijk
onderscheid gemaakt worden tussen chris-
telijk gemeenschappen waarmee oecumeni-
sche relaties kunnen worden aangegaan, en
sekten, culten en andere pseudo-religieuze
bewegingen.

Betrekkingen van de Kerk met joodse
gemeenschappen
50. In de Amerikaanse samenleving zijn er
ook joodse gemeenschappen waarmee de
Kerk sinds enige jaren in toenemende mate
is gaan samenwerken.189 Het is duidelijk dat
wij in de heilsgeschiedenis een speciale
relatie hebben met het joodse volk. Jezus
behoorde tot het joodse volk, en binnen het
joodse volk stichtte Hij zijn Kerk. Een groot
deel van de heilige Schrift die wij, christe-
nen, lezen als woord van God, vormt een
geestelijk erfgoed dat wij delen met de
joden.190 Alle negatief gedrag jegens hen
moet dus worden vermeden, want “om een
zegen voor de wereld te zijn, moeten joden
en christenen eerst voor elkaar een zegen
zijn”.191

Niet-christelijke godsdiensten
51. De katholieke Kerk verwerpt niets van
datgene wat in de niet-christelijke gods-
diensten waar en heilig is.192 Daarom willen
de katholieken met betrekking tot de andere
godsdiensten de nadruk leggen op de ele-
menten van waarheid waar die zich ook
bevinden, maar tegelijk getuigen ze krach-
tig van de nieuwheid van de openbaring
van Christus die onverkort door de Kerk
bewaard blijft.193 In overeenstemming met
dit standpunt wijzen zij als onverenigbaar
met de geest van Christus alle discriminatie
of vervolging af die gericht is op mensen op

grond van ras, huidskleur, levenssituatie of
godsdienst. Verschil van godsdienst mag
nooit oorzaak zijn van geweld of oorlog.
Integendeel, mensen met uiteenlopende
geloofsovertuigingen moeten zich juist van-
wege hun geloofsovertuiging geroepen voe-
len om samen te werken voor vrede en
gerechtigheid.

“Evenzeer als christenen en joden noe-
men moslims Abraham hun vader. Vandaar
dat in heel Amerika deze drie gemeenschap-
pen in harmonie met elkaar dienen te leven
en moeten samenwerken voor het algemeen
welzijn. Zo moet ook de Kerk in Amerika
werken aan groter respect voor elkaar en
aan goede betrekkingen met de Amerikaan-
se inheemse godsdiensten.”194 Een soortge-
lijke houding moet worden bevorderd ten
opzichte van de groepen Hindoes en boed-
dhisten of aanhangers van andere gods-
diensten, afkomstig uit de landen in het
Oosten, die met de immigratiestromen van
de laatste jaren naar Amerika zijn gekomen.

Hoofdstuk V

De weg der solidariteit

“Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jul-
lie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder
elkaar de liefde bewaren” (Joh 13,35)

Solidariteit, vrucht van de communio
52. “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één
van deze minste broeders van Mij hebt
gedaan, heb je voor Mij gedaan” (Mt 25,40;
vgl. Mt 25,45). Het besef van de communio
met Christus en met onze broeders en zus-
ters, die ook de vrucht van de bekering is,
brengt tot het dienen van onze naasten in al
hun stoffelijke en geestelijke noden, want in
iedere mens wordt het gelaat van Christus
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weerspiegeld. Vandaar dat “solidariteit een
vrucht is van de communio die gebaseerd is
op het geheim van de Drie-ene God en op
de mensgeworden Zoon van God die voor
allen gestorven is. Ze manifesteert zich in
de liefde van de christen die het welzijn
nastreeft van andere mensen, met name van
hen die in de grootste nood verkeren.”195

Voor de particuliere Kerken van het
Amerikaans continent is dit de bron die hen
ertoe brengt zich in te zetten voor onderlin-
ge solidariteit en voor het met elkaar delen
van de geestelijke gaven en materiële goe-
deren waarmee God hen gezegend heeft,
zodat de mensen bereid zijn, waar nodig,
zich met hart en ziel daaraan te geven. Met
het evangelie als uitgangspunt moet er een
cultuur bevorderd worden van solidariteit
die leidt tot het nemen van geschikte initia-
tieven ter ondersteuning van de armen en
randfiguren, en met name van de asielzoe-
kers, die zich gedwongen zien hun dorpen
en landerijen prijs te geven om aan het
geweld te ontkomen. De Kerk in Amerika
moet de internationale organisaties op het
continent ertoe aansporen dat er een econo-
mische orde komt waarin winstbejag niet de
enige maatstaf is, maar waarin ook de crite-
ria gelden van het behartigen van het
gemeenschappelijk welzijn op nationaal en
internationaal vlak, eerlijke verdeling van
de goederen en de alomvattende vooruit-
gang van de volken.196

De leer van de Kerk, formulering van de
eisen voor bekering
53. Terwijl op het gebied van de moraal
subjectivisme en relativisme op zorgwek-
kende wijze om zich heen grijpen, is de Kerk
in Amerika geroepen om met hernieuwde
kracht te verkondigen dat zich bekeren
betekent de persoon van Jezus Christus aan-
hangen, met alle theologische en morele
consequenties zoals die door het kerkelijk
gezag worden aangegeven. Er moet “de rol

erkend worden die hierbij de theologen,
catecheten en godsdienstleraren spelen:
door in trouw aan het leergezag de leer van
de Kerk uiteen te zetten werken zij recht-
streeks mee aan de juiste gewetensvorming
van de gelovigen”.197 Als wij geloven dat
Jezus de Waarheid is (vgl. Joh 14,6) zullen
we ongetwijfeld vurig verlangen van Hem
te getuigen om onze broeders en zusters
nader te brengen tot de volle waarheid die
woont in de mensgeworden Zoon van God,
die gestorven en verrezen is voor het heil
van de mensheid. “Op die manier zullen wij
in deze wereld levende lichtbakens zijn van
geloof, hoop en liefde.”198

De sociale leer van de Kerk
54. Geconfronteerd met de ernstige sociale
vraagstukken die in uiteenlopende vormen
door heel Amerika aan de orde zijn, weet
een katholiek dat hij in de sociale leer van
de Kerk een antwoord kan vinden dat als
uitgangspunt kan dienen voor concrete
oplossingen. Deze leer verder bekend maken
is dus een belangrijke pastorale prioriteit.
Het is daarom van belang “dat in Amerika
allen die zich aan de verkondiging van het
evangelie wijden (bisschoppen, priesters,
docenten, pastores, enzovoorts) deze kost-
bare sociale leer van de Kerk in zich opne-
men, zodat ze in het licht daarvan in staat
zijn de actuele situatie te verstaan en te
bepalen wat er moet worden gedaan”.199 Bij-
zondere aandacht dient besteed te worden
aan de vorming van lekengelovigen die
vanuit hun geloof in Christus in staat zijn te
werken aan de omvorming van de aardse
werkelijkheden. Het bestuderen van deze
leer in alle lagen van de particuliere Kerken
in Amerika, vooral in de universiteiten,
dient bovendien gestimuleerd te worden
opdat ze beter bekend wordt en toepassing
vindt in de Amerikaanse samenleving. De
complexe sociale situatie op dit continent is
een vruchtbaar terrein om de algemene
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beginselen van deze leer te toetsen en toe te
passen.

Daartoe zou een samenvatting of offi-
cieel goedgekeurde synthese van de katho-
lieke sociale leer goede diensten kunnen
bewijzen, misschien wel in de vorm van een
‘catechismus’, waarin aangetoond wordt
welke relatie er is tussen deze leer en de
nieuwe evangelisatie. Het deel van de Kate-
chismus van de Katholieke Kerk dat naar
aanleiding van het zevende gebod van de
decaloog aan deze stof is gewijd, zou als
uitgangspunt kunnen dienen voor deze
‘catechismus van de katholieke sociale leer’.
Natuurlijk zou deze synthese, zoals bij de
Katechismus van de Katholieke Kerk het
geval was, zich moeten beperken tot het
formuleren van algemene beginselen, en de
verdere uitwerking van deze beginselen met
moeten overlaten aan de praktijk om vanuit
deze praktijk de problemen te bestuderen
die samenhangen met de verschillende
plaatselijke situaties.200

Het recht op passende arbeid neemt in
de sociale leer van de Kerk een belangrijke
plaats in. Daarom, gezien het hoge werk-
loosheidscijfer in veel Amerikaanse landen
en de zware arbeidsomstandigheden voor
velen die in de industrie en op het land
werkzaam zijn, “is het noodzakelijk arbeid
te beschouwen als een factor waardoor de
mens zijn persoonlijkheid en waardigheid
ontplooit. Een goed ingerichte maatschappij
heeft de morele plicht een cultuur van de
arbeid te bevorderen en te steunen.”201

Solidariteit op wereldschaal
55. Ik sprak al eerder over het ingewikkelde
verschijnsel dat alles zich steeds meer
afspeelt op wereldschaal; dit is een van de
kenmerken van de moderne wereld en met
name in Amerika. Dit verschijnsel heeft
allerlei kanten waaronder het economisch
aspect bijzonder belangrijk is. Door middel
van haar sociale leer biedt de Kerk een

belangrijke bijdrage aan de kwesties waar-
voor de huidige mondiale economie ons
stelt. Haar morele standpunt hieromtrent
“berust op de drie wezenlijke hoekstenen
van menselijke waardigheid, solidariteit en
subsidiariteit”.202 De wereldeconomie moet
geanalyseerd worden in het licht van de
beginselen van sociale rechtvaardigheid,
met eerbiediging van de voorkeurskeuze
voor de armen, die zich in een dergelijke
economie moeten kunnen verdedigen, en
van de eisen van het internationaal alge-
meen welzijn. Want “de sociale leer van de
Kerk is een morele stellingname die regerin-
gen, instellingen en private organisaties
ertoe wil opwekken om een toekomst voor
te bereiden die strookt met de waardigheid
van iedere mens. In dit perspectief kan men
kwesties bestuderen die betrekking hebben
op buitenlandse schulden, binnenlandse
politieke corruptie, discriminatie binnen
volkeren en tussen volkeren onderling.”203

De Kerk in Amerika is niet alleen geroe-
pen om grotere eenheid te bewerkstelligen
onder de volkeren en zo bij te dragen tot het
scheppen van een waarachtige cultuur van
solidariteit op wereldschaal,204 maar ook om
met alle geoorloofde middelen de negatieve
gevolgen van de globalisering te helpen
terugdringen, zoals het overheersen van de
zwakken door de sterken met name op eco-
nomisch terrein, en het verloren gaan van
waarden uit de plaatselijke culturen omwille
van een slecht begrepen gelijkschakeling.

Ten hemel schreiende sociale wandaden
56. In het licht van de sociale leer van de
Kerk ziet men duidelijker de ernst in van de
“sociale wandaden die ten hemel schreien
omdat ze tot geweld leiden en de vrede en
goede verstandhouding verstoren tussen
groepen mensen binnen eenzelfde land, tus-
sen volkeren en tussen de verschillende
regio’s van het continent”.205 Daaronder
kunnen genoemd worden “drugshandel,
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witwassen van onrechtmatig verkregen
geld, corruptie op ieder gebied, terrorisme,
wapenwedloop, rassendiscriminatie, maat-
schappelijke tweedeling, redeloze vernieti-
ging van de natuur”.206 Deze wandaden zijn
teken van een diepe crisis die te wijten is
aan het verlies van het Godsbesef en aan
het ontbreken van de morele beginselen
waardoor het leven van iedere mens geleid
moet worden. Zonder morele bakens vervalt
men tot een onlesbare dorst naar rijkdom en
macht, waardoor alle evangelisch zicht op
de maatschappelijke werkelijkheid verduis-
terd wordt.

Maar al te vaak leidt dit ertoe dat som-
mige publieke instanties geen oog hebben
voor de sociale situatie. Veel Amerikaanse
landen worden steeds meer overheerst door
het systeem dat bekend staat als ‘neo-libe-
ralisme’; uitgaande van een louter economi-
sche mensopvatting beschouwt dit systeem
winst en marktwerking als absolute graad-
meters ten koste van waardigheid en eerbie-
diging van individu en volk. Soms is het
verworden tot een ideologische rechtvaardi-
ging voor bepaalde standpunten en werk-
wijzen op sociaal en politiek terrein die lei-
den tot uitsluiting van de zwaksten. In feite
is een groeiend aantal armen slachtoffer
van bepaalde vormen van politiek en van
vaak onrechtvaardige structuren.207

De beste reactie op deze tragische situ-
atie is het op basis van het evangelie bevor-
deren van solidariteit en vrede om daadwer-
kelijk gerechtigheid tot stand te brengen.
Allen die een voorbeeld zijn van eerlijkheid
in het beheer van de openbare financiën en
rechtsbedeling dienen daartoe ondersteund
en aangemoedigd worden. Zo moet ook het
democratiseringsproces dat in Amerika aan
de gang is208 gesteund worden, want in een
democratisch systeem zijn er meer controle-
mogelijkheden om misbruiken te voorko-
men.

“De rechtsstaat is de noodzakelijke

voorwaarde om een echte democratie tot
stand te brengen.”209 Opdat de democratie
zich kan ontwikkelen is het noodzakelijk de
burgerzin te ontwikkelen, en openbare orde
en vrede te bevorderen. Immers, “waarach-
tige en stabiele democratie kan zonder
sociale rechtvaardigheid niet bestaan. Daar-
om moet de Kerk aan de gewetensvorming
meer aandacht besteden, de leidinggeven-
den in de maatschappij voorbereiden op het
openbare leven op alle niveaus, de ontwik-
keling bevorderen van burgerzin, eerbiedi-
ging van wet en mensenrechten, zich meer
inspannen voor de ethische vorming van de
politieke klasse.”210

Het uiteindelijk fundament van de mensen-
rechten
57. Het is goed erop te wijzen dat alle men-
senrechten uiteindelijk berusten op de men-
selijke waardigheid. “Als meesterwerk van
God is de mens beeld en gelijkenis van God.
Jezus heeft onze natuur aangenomen met
uitzondering van de zonde; Hij heeft voor
de waardigheid van iedere mens zonder uit-
zondering ingestaan en is ervoor opgeko-
men; Hij is voor de vrijheid van alle mensen
gestorven. Het evangelie toont ons dat
Christus de nadruk heeft gelegd op de cen-
trale plaats van de mens in de natuurlijke
orde (vgl. Lc 12,22-29), in de sociale en
godsdienstige orde, evenals tegenover de
eisen van de Wet (vgl. Mc 2,27), door op te
komen voor mannen maar ook voor vrou-
wen (vgl. Joh 8,11) en kinderen (vgl. Mt
19,13-15) die in de cultuur van zijn tijd bin-
nen de samenleving minder in aanzien
waren. De mensenrechten en de daarmee
samenhangende verplichtingen zijn geba-
seerd op de waardigheid van de mens als
kind van God.”211 Vandaar dat “ieder ver-
grijp tegen de waardigheid van de mens een
vergrijp is tegen God van Wie hij het beeld
is”.212 Alle mensen zonder uitzondering
delen in deze waardigheid, want allen zijn
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geschapen naar het beeld van God (vgl. Gn
1,26). Jezus’ antwoord op de vraag “wie is
mijn naaste?” (Lc 10,29) eist van eenieder
een houding van respect voor andermans
waardigheid en werkelijke bekommernis om
hem, zelfs als het een vreemdeling of vijand
betreft (vgl. Lc 10,30-37). In geheel Amerika
is er de laatste jaren een groeiend besef dat
de mensenrechten geëerbiedigd moeten
worden, maar er valt nog veel te doen als
men ziet hoe op het continent de rechten
van individuen en maatschappelijke groe-
peringen nog geschonden worden.

De voorkeursliefde voor armen en uit-
geslotenen
58. “De Kerk in Amerika moet in haar pas-
torale initiatieven de solidariteit van de uni-
versele Kerk met armen en alle mogelijke
uitgeslotenen concreet gestalte geven. Zij
moet bereid zijn tot het verlenen van bij-
stand, het werken aan emancipatie en
bevrijding, en ze moet de mensen hartelijk
tegemoet treden. De Kerk heeft als doelstel-
ling ervoor te zorgen dat er geen enkele
mens uitgesloten wordt.”213 Het kan niet
anders of de herinnering aan de duistere
hoofdstukken uit Amerika’s geschiedenis
met betrekking tot slavernij en andere situ-
aties van maatschappelijke discriminatie
moet wel een oprecht verlangen opwekken
naar bekering die leidt tot verzoening en
communio.

De zorg voor de meest noodlijdenden
vloeit voort uit de keuze om de armen als
eersten lief te hebben. Het betreft een liefde
die anderen niet uitsluit en die dus niet ver-
staan mag worden als een teken van partij-
digheid of sektarisme;214 door de armen lief
te hebben sluit de christen zich aan bij de
houding van de Heer die zich tijdens zijn
leven hier op aarde met bijzonder mededo-
gen gewijd heeft aan allen die in materiële
en geestelijke nood waren.

In alle streken van het continent ver-

richt de Kerk ten bate van de armen belang-
rijk werk; toch moet men ernaar blijven
streven deze pastorale arbeid meer en meer
te richten op de ontmoeting met Christus
die, hoewel Hij rijk was, omwille van ons
arm is geworden opdat wij rijk zouden wor-
den door zijn armoede (vgl. 2Kor 8,9). Wat
op dit gebied reeds gedaan wordt moet met
meer kracht verder worden uitgebouwd
opdat zoveel mogelijk armen bereikt wor-
den. De heilige Schrift herinnert ons eraan
dat God het schreien van de armen hoort
(vgl. Ps 34,7), en de Kerk dient oor te heb-
ben voor de kreet van de meest noodlijden-
den. Luisterend naar hun stem “moet zij met
de armen meeleven en hun lijden delen. …
Door haar stijl van leven, de prioriteiten die
ze stelt, door woord en daad moet ze getui-
gen dat ze met hen in communio en solidair
is.”215

Buitenlandse schulden
59. Het bestaan van buitenlandse schuld
waaronder veel volkeren op het Amerikaans
continent zwaar gebukt gaan, vormt een
ingewikkeld vraagstuk. Zonder diep in te
gaan op de talrijke aspecten van dit pro-
bleem, mag de Kerk in haar pastorale zorg
er toch niet aan voorbijgaan, want het beïn-
vloedt het leven van talrijke mensen. In het
besef van de ernst van dit vraagstuk hebben
daarom verschillende Bisschoppenconferen-
ties in Amerika erover studieconferenties
georganiseerd en documenten gepubliceerd,
met de bedoeling concrete oplossingen aan
te geven.216 Ikzelf heb meerdere malen mijn
zorg uitgesproken over een situatie die in
bepaalde gevallen onhoudbaar is geworden.
In het licht van het op handen zijnde Grote
Jubileum van het Jaar 2000, en terugden-
kend aan de maatschappelijke betekenis die
de jubilea in het Oude Testament hadden,
schreef ik: “In de geest van het boek Leviti-
cus (25,8-12) zullen de christenen zich zo
tot stem maken van alle armen van de
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wereld, en het Jubileumjaar voorstellen als
een gunstig moment om onder meer een
aanzienlijke vermindering, zo niet algehele
kwijtschelding, te overwegen van de inter-
nationale schulden waaronder een groot
aantal volkeren gebukt gaat.”217

Ik spreek opnieuw de wens uit, die werd
overgenomen door de Synode, dat de Pau-
selijke Raad Justitia et Pax, samen met
andere terzake bevoegde instanties, zoals de
Sectie voor de Internationale Betrekkingen
van het Staatssecretariaat “door middel van
studie en gesprekken met vertegenwoordi-
gers uit de Eerste Wereld en met leiders van
de Wereldbank en het Internationaal Mone-
tair Fonds, naar wegen zal zoeken om het
probleem van de buitenlandse schuld op te
lossen, en normen zal opstellen waardoor
dergelijke situaties bij leningen in de toe-
komst voorkomen worden”.218 Het zou goed
zijn als op zo breed mogelijke schaal “des-
kundigen op het gebied van economie en
monetaire kwesties een kritische analyse
zouden maken van de economische wereld-
orde met de positieve en negatieve facetten
daarvan, om de bestaande orde te verbete-
ren en om een systeem en bepaalde technie-
ken voor te stellen waardoor de integrale en
solidaire ontwikkeling van individuen en
volkeren gewaarborgd zouden kunnen wor-
den”.219

Bestrijding van corruptie
60. Ook in Amerika komt op grote schaal
corruptie voor. De Kerk kan een effectieve
bijdrage leveren aan het uitroeien van dit
kwaad in de burgermaatschappij door “een
grotere aanwezigheid van deskundige chris-
telijke leken die, dankzij hun vorming in
gezin, school en parochie, bevorderen dat
waarden als waarheid, eerlijkheid, arbeid-
zaamheid en het dienen van het algemeen
belang in praktijk worden gebracht”.220 Om
dit doel te bereiken en ook om de weg te
wijzen aan alle mensen van goede wil die

verlangen een eind te maken aan de ellendi-
ge gevolgen van corruptie, moet op zo ruim
mogelijke schaal onderricht gegeven wor-
den over het deel van de Katechismus van
de Katholieke Kerk dat hierover handelt;
tegelijk moeten de katholieken van de ver-
schillende landen worden aangespoord ken-
nis te nemen van de documenten die de Bis-
schoppenconferenties van de andere landen
over dit onderwerp gepubliceerd hebben.221

Wanneer christenen zo gevormd zijn zullen
ze een belangrijke bijdrage leveren aan de
oplossing van dit vraagstuk door zich te
verplichten om de sociale leer van de Kerk
in praktijk te brengen in alle zaken die
betrekking hebben op hun leven en in de
situaties waarin ze er iets aan kunnen doen.

Het drugsprobleem
61. Met betrekking tot het ernstige vraag-
stuk van de handel in verdovende middelen
kan de Kerk in Amerika doeltreffend
samenwerken met de autoriteiten, de leiding
van private ondernemingen, de niet-gou-
vernementele organisaties en de internatio-
nale instanties, voor het ontwikkelen van
plannen om een halt toe te roepen aan deze
handel, die een bedreiging vormt voor het
ongestoord voortbestaan van de volkeren in
Amerika.222 Deze samenwerking moet zich
ook uitstrekken tot de wetgevende licha-
men, door steun te geven aan initiatieven
die ‘witwassen van zwart geld’ verhinderen,
toezicht bevorderen op de eigendommen
van bij deze handel betrokkenen, en ervoor
zorgen dat de productie en handel in chemi-
sche stoffen waaruit de drug wordt gewon-
nen, verlopen volgens de regels van de wet.
Aangezien het om een zo dringend en ern-
stig probleem gaat, dient op alle sectoren en
groeperingen in de burgermaatschappij een
beroep te worden gedaan om samen te strij-
den tegen de handel in verdovende midde-
len.223 Wat met name de bisschoppen betreft:
als geestelijke herders van het volk van God
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moeten zij – zoals de Synodevaders sugge-
reerden – krachtig en onbevreesd zich te
weer stellen tegen genotzucht, materialisme
en een soort levensstijl die gemakkelijk tot
drugsgebruik leiden.224

Ook moet men eraan denken arme boe-
ren te helpen opdat ze niet bezwijken voor
de bekoring om gemakkelijk geld te verdie-
nen door het telen van planten waaruit
drugs gewonnen worden. Wat dit betreft
kunnen de internationale organisaties aan
de regeringen een belangrijke steun verle-
nen door, met behulp van verschillende
soorten premies, de teelt van vervangende
landbouwproducten te bevorderen. Ook
moet het werk aangemoedigd worden van
hen die de druggebruikers trachten op te
vangen en die bijzondere pastorale zorg
hebben voor de slachtoffers van de versla-
ving aan dit gif.

Het is van wezenlijk belang aan de jon-
geren de ware betekenis van het leven bij te
brengen; wanneer zij die niet zien, worden
ze vaak meegesleurd in de verderfelijke spi-
raal van de verdovende middelen. Hen
opvangen en weer in de maatschappij
terugbrengen is, zo leert de ervaring, een
werkelijke vorm van evangelieverkondi-
ging.225

De wapenwedloop
62. De wapenwedloop is een factor waar-
door de vooruitgang van veel landen in
Amerika wordt verlamd. Uit de particuliere
Kerken van Amerika moet een profetisch
geluid opstijgen om te protesteren tegen de
herbewapening en ook tegen de handel in
oorlogstuig, waarin grote sommen gelds
omgaan die men juist zou moeten besteden
aan de strijd tegen de ellende en het bevor-
deren van de ontwikkeling.226 Bovendien
vormt het groeiend wapenarsenaal een fac-
tor van instabiliteit en een bedreiging voor
de vrede.227 Daarom blijft de Kerk waakzaam
voor het gevaar van gewapende conflicten,

zelfs tussen broedervolkeren. Ze is teken en
instrument van verzoening en vrede, en
moet daarom trachten “door alle mogelijke
middelen, bemiddeling en arbitrage inbe-
grepen, de vrede en broederschap onder de
volkeren te bevorderen”.228

Cultuur van de dood en een samenleving die
beheerst wordt door de machtigen
63. In Amerika schijnt zich tegenwoordig
evenals in andere delen van de wereld een
maatschappijmodel af te tekenen dat over-
heerst wordt door de machthebbers en dat
de zwakken buiten sluit en zich er zelfs van
ontdoet: ik denk hier aan ongeboren kinde-
ren die weerloos slachtoffer zijn van abor-
tus; aan bejaarden en ongeneselijke zieken
op wie soms euthanasie wordt toegepast; en
aan zoveel andere mensen die aan de kant
worden geschoven door de consumptie-
maatschappij en het materialisme. Ik denk
ook aan het onnodig toepassen van de
doodstraf, wanneer andere “onbloedige
middelen volstaan om de veiligheid van
personen tegen een aanvaller te verdedigen
en te beschermen. … Vanwege de mogelijk-
heden die de staat tegenwoordig ter
beschikking staan om misdaden effectief
terug te dringen door degene die een mis-
daad begaat onschadelijk te maken, zonder
hem definitief de mogelijkheid te ontnemen
zijn leven te beteren, komen gevallen waar-
in het noodzakelijk is de schuldige te execu-
teren ‘maar zelden voor …, of bestaan zelfs
praktisch niet meer’.”229 Een dergelijk soort
samenleving draagt het stempel van de cul-
tuur van de dood en is daardoor in strijd
met de boodschap van het evangelie. Tegen-
over deze trieste situatie wil de Kerk zich
steeds sterker inzetten voor de verdediging
van de cultuur van het leven.

In aansluiting bij de recente documen-
ten van het kerkelijk leergezag hebben de
Synodevaders hieromtrent nogmaals krach-
tig hun onvoorwaardelijke eerbied voor en
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totale verknochtheid aan het leven van de
mens uitgesproken, vanaf zijn ontvangenis
tot aan zijn natuurlijke dood, alsmede hun
veroordeling van kwaad als abortus en
euthanasie. Om deze leer van de goddelijke
en natuurlijke wet te handhaven is het van
wezenlijk belang ervoor te zorgen dat de
sociale leer van de Kerk beter bekend wordt,
en zich ervoor in te zetten dat in de zeden
en juridische normen van de staat de waar-
den van leven en gezin erkend en verdedigd
worden.230 Niet alleen moet men opkomen
voor het leven, maar bovendien ook door
allerlei pastorale initiatieven bevorderen dat
kinderen geadopteerd worden, en vrouwen
met een problematische zwangerschap
zowel vóór als na de geboorte van hun kind
voortdurend worden bijgestaan. Speciale
pastorale zorg moet ook worden besteed
aan vrouwen die een abortus hebben onder-
gaan of actief hebben opgewekt.231

Moeten we God niet dank brengen, en
onze grote waardering uitspreken tot onze
broeders en zusters in het geloof, die in
Amerika, samen met andere christenen en
talloze mensen van goede wil, met alle
geoorloofde middelen zich inzetten voor de
verdediging van het leven, voor de bescher-
ming van het ongeboren kind, de ongenese-
lijke zieke en de gehandicapten? Hun werk
is des te verdienstelijker, als we de onver-
schilligheid zien van velen, de gevaren van
de eugenetica en de aanslagen op leven en
waardigheid van de mens die overal en
iedere dag begaan worden.232

Hetzelfde respect verdienen de soms
vergeten en aan hun lot overgelaten bejaar-
den. Ze moeten als mens gerespecteerd wor-
den; er moeten maatregelen genomen wor-
den tot opvang en hulp die stroken met hun
rechten en zo goed mogelijk hun lichamelijk
en geestelijk welzijn waarborgen. Ouderen
moeten beschermd worden tegen situaties
of spanningen die hen tot zelfdoding zou-
den kunnen brengen; met name moeten ze

geholpen worden weerstand te bieden aan
de bekoring van begeleide zelfdoding en
euthanasie.

Samen met de geestelijke herders van
het volk van God in Amerika doe ik een
beroep “op de katholieken die werkzaam
zijn in de medische en gezondheidssector en
op hen die openbare ambten bekleden of die
bij het onderwijs betrokken zijn, te doen
wat zij kunnen ter verdediging van het
leven van hen die het meeste gevaar lopen,
en met een goed gevormd geweten volgens
de katholieke leer te handelen. Bisschoppen
en priesters hebben hierbij de bijzondere
plicht om onvermoeibaar te getuigen voor
het evangelie van het leven en de gelovigen
aan te sporen om dienovereenkomstig te
handelen.”233 Tevens is het absoluut noodza-
kelijk dat de Kerk in Amerika, door te gele-
gener tijd haar stem te verheffen, de besluit-
vorming beïnvloedt van de wetgevende
vergaderingen, en zowel de katholieke bur-
gers als alle andere mensen van goede wil
aanspoort, organisaties op te richten om
deugdelijke wetsvoorstellen te bevorderen
en zich te verzetten tegen voorstellen die
een bedreiging vormen voor het gezin en
het onafscheidelijk daarmee verbonden
leven. In onze tijd moet speciale aandacht
geschonken worden aan kwesties die
betrekking hebben op de prenatale diagnose
opdat deze op geen enkele wijze inbreuk
maakt op de menselijke waardigheid.

De inheemse volkeren en de Amerikanen
van Afrikaanse origine
64. Als de Kerk in Amerika in trouw aan het
evangelie van Christus het pad der solidari-
teit wil bewandelen, moet zij speciale aan-
dacht besteden aan de etnische groepen die
ook thans nog slachtoffer zijn van discrimi-
natie. Iedere poging om inheemse bevol-
kingsgroepen in een uitzonderingspositie te
brengen moet worden tegengegaan. Dat
betekent allereerst dat men hun territoria
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moet respecteren evenals de met hen geslo-
ten akkoorden; ook moet voorzien worden
in hun rechtmatige behoeften op maat-
schappelijk gebied en op dat van gezond-
heidszorg en cultuur. En hoe zouden we
kunnen vergeten hoezeer verzoening nood-
zakelijk is tussen de inheemse volkeren en
de hen omringende maatschappij?

Ik zou er hier op willen wijzen dat ook
Amerikanen van Afrikaanse origine in som-
mige streken nog steeds lijden onder etni-
sche vooroordelen die voor hen een ernstige
belemmering vormen om Christus te ont-
moeten. Daar iedere mens, van welk ras of
welke afkomst ook, door God naar zijn
evenbeeld is geschapen, moet, zonder geza-
menlijk gebed te vergeten, gewerkt worden
aan concrete acties om begrip en verzoe-
ning te bevorderen tussen van elkaar ver-
schillende volkeren. Deze acties kunnen een
brug slaan om christelijke liefde, vrede en
gerechtigheid te doen heersen onder alle
mensen.234

Om deze doelstellingen te bereiken moe-
ten bekwame pastorale werkers worden
opgeleid die in staat zijn methodes te hante-
ren die reeds rechtmatig in de catechese en
de liturgie ‘geïncultureerd’ zijn. En men zal
gemakkelijker over een behoorlijk aantal
pastores kunnen beschikken om onder de
inheemse bevolking te werken, als men zich
onder die volkeren toelegt op het bevorde-
ren van roepingen tot priesterschap en god-
gewijd leven.235

De kwestie van de immigranten
65. In de loop der geschiedenis heeft Ameri-
ka vele malen met immigratiestromen te
maken gehad, waarbij grote menigten van
mannen en vrouwen uit allerlei windstreken
binnenstroomden, hopend op een betere
toekomst. Dit gebeurt ook nog in onze tijd;
het betreft met name individuen en gezin-
nen, afkomstig uit landen in Latijns-Ameri-
ka, die zich gevestigd hebben in noordelijke

delen van het continent, en wel in zo groten
getale dat ze in sommige gevallen een aan-
zienlijk deel van de bevolking uitmaken.
Vaak brengen ze een cultureel en religieus
erfgoed met zich mee dat vol is van karak-
teristieke christelijke elementen. De Kerk
beseft de problemen die uit deze situatie
voortvloeien, en ze tracht zoveel mogelijk
onder die immigranten pastoraal werk te
verrichten om hen te helpen bij hun vesti-
ging in het gebied, en tegelijk de plaatselij-
ke bevolking ertoe te brengen hen hartelijk
tegemoet te treden, in de overtuiging dat
een open houding van beide kanten een
verrijking zal betekenen voor allen.

De kerkelijke gemeenschappen zullen in
dit verschijnsel ongetwijfeld een speciale
oproep zien tot het op evangelische wijze
beleven van broederschap, en tegelijk een
uitnodiging om aan hun eigen religieus
leven een nieuwe dynamiek te geven tot een
meer indringende evangelisering. Met het
oog daarop hebben de Synodevaders erop
gewezen dat “de Kerk in Amerika, tegen alle
onrechtvaardige beperkingen in, een waak-
zaam advocaat moet zijn die het natuurlijk
recht van iedereen verdedigt om vrijelijk
binnen het eigen land en van het ene naar
het land te mogen reizen. Er dient aandacht
geschonken te worden aan de rechten van
de migranten en hun gezinnen, en aan hun
menselijke waardigheid, ook in gevallen
van onwettige immigratie.”236

Migranten dienen gastvrij en hartelijk
tegemoet getreden te worden, zodat ze
gestimuleerd worden om zich bij het kerke-
lijk leven aan te sluiten, altijd met eerbiedi-
ging van hun vrijheid en eigen culturele
identiteit. Uiterst nuttig blijkt de samenwer-
king tussen de diocesen waaruit ze afkom-
stig zijn, en de diocesen waar zij zich vesti-
gen, met name door middel van geëigende
pastorale structuren waarin door de wetge-
ving of praktijk van de Kerk is voorzien.237

Zo kan gezorgd worden voor de meest ge-
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ëigende en complete pastorale zorg. De Kerk
in Amerika moet erop toezien dat het de
mensen die sinds kort zijn binnengekomen
en Christus nog niet kennen, niet ontbreekt
aan werkelijke evangelisatie.238

Hoofdstuk VI

De zending van de Kerk in het huidige
Amerika: de nieuwe evangelisatie

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo
zend Ik jullie” (Joh 20,21)

Door Christus gezonden
66. Vóór zijn Hemelvaart heeft de verrezen
Christus de apostelen uitgezonden om het
evangelie te verkondigen aan de gehele
wereld (vgl. Mc 16,15) en hun de noodzake-
lijke bevoegdheden geschonken om deze
zending uit te voeren. Het is tekenend dat,
alvorens over te gaan tot het geven van de
uiteindelijke missieopdracht, Jezus naar de
alomvattende macht verwees die Hij van de
Vader ontving (vgl. Mt 28,18). In feite heeft
Christus de zending die Hij van de Vader
had ontvangen (vgl. Joh 20,21), aan zijn
apostelen overgedragen, en hen aldus doen
delen in alles wat Hij vermocht.

Maar zelfs “de lekengelovigen hebben,
juist als leden van de Kerk, de roeping en de
zending om het evangelie te verkondigen:
zij hebben daarvoor de bevoegdheid en de
verplichting door de sacramenten van de
christelijke initiatie en door de gaven van de
heilige Geest”.239 Want ze zijn “op de hun
eigen wijze deelachtig aan het priesterlijk,
profetisch en koninklijk ambt van Chris-
tus”.240 Bijgevolg “zijn de lekengelovigen
krachtens hun deelname aan het profetisch
ambt van Christus diep betrokken bij deze
taak van de Kerk”,241 en moeten zij zich

geroepen en uitgenodigd voelen om de Blij-
de Boodschap van het Koninkrijk te verkon-
digen. Jezus’ woorden: “Ga ook naar mijn
wijngaard” (Mt 20,4)242 moeten gezien wor-
den als niet alleen tot de apostelen gericht
maar tot allen die waarachtige leerlingen
willen zijn van de Heer.

De fundamentele opdracht waartoe
Jezus zijn leerlingen uitzendt, is de verkon-
diging van de blijde boodschap, met andere
woorden, evangelisatie (vgl. Mc 16,15-18).
Daaruit volgt dat “de taak van de evangeli-
satie moet worden beschouwd als de eigen
genade en roeping van de Kerk en uitdruk-
king is van haar meest ware aard”.243 Zoals
ik bij andere gelegenheden heb gezegd,
betekent de nieuwe en unieke situatie waar-
in Kerk en wereld op de drempel van het
derde millennium verkeren en de daaruit
voortvloeiende eisen, dat de evangelisatie-
opdracht in deze tijd om een nieuw pro-
gramma vraagt, dat globaal omschreven
kan worden als ‘nieuwe evangelisatie’.244 Als
hoogste geestelijke herder van de Kerk ver-
lang ik vurig aan alle leden van het volk
van God te vragen, met name aan hen die in
Amerika wonen – want daar heb ik de eerste
oproep gedaan tot een inzet die “nieuw
moest zijn in toeleg, methoden en vorm”245 –
om zich bij dit plan aan te sluiten en eraan
mee te werken. Wie deze zending aanvaardt
dient te beseffen dat het kloppend hart van
de nieuwe evangelisatie moet bestaan in het
duidelijk en onverbloemd verkondigen van
de persoon van Jezus Christus, dat wil zeg-
gen de verkondiging van zijn naam, zijn
leer, zijn leven, zijn beloften en het Konink-
rijk dat Hij zich door zijn paasmysterie heeft
verworven.246

Jezus Christus, ‘de blijde boodschap’ en eer-
ste evangelieverkondiger
67. Jezus Christus is de ‘blijde boodschap’
van het heil dat geschonken wordt aan de
mensen van verleden, heden en toekomst;
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maar tegelijk is Hij ook de eerste en grootste
verkondiger van het evangelie.247 De Kerk
moet de gekruisigde en verrezen Christus
centraal stellen in haar pastorale zorg en
evangeliserende arbeid. “Alles wat op kerke-
lijk gebied wordt ondernomen moet uitgaan
van Christus en van zijn evangelie.”248 Daar-
om “moet de Kerk in Amerika steeds meer
spreken over Jezus Christus, het menselijk
gelaat van God en het goddelijk gelaat van
de mens. Juist deze verkondiging brengt bij
de mensen een werkelijke schok teweeg,
doet hun hart ontwaken en vormt het om, in
één woord brengt bekering tot stand. Chris-
tus moet vreugdevol en krachtig, maar
bovenal door het getuigenis van het eigen
leven verkondigd worden.”249

Iedere christen zal zijn zending daad-
werkelijk kunnen vervullen voor zover hij
het leven van de mensgeworden Zoon van
God tot volmaakt voorbeeld neemt bij zijn
werken aan de verspreiding van het evange-
lie. De eenvoud in zijn optreden en de keu-
zes die Hij maakte, moeten voor allen tot
leidraad dienen bij het werk van de evange-
lisatie. Zo zullen de armen natuurlijk de
eersten zijn aan wie het evangelie verkon-
digd moet worden, naar het voorbeeld van
Christus die van zichzelf zei: “De Geest van
de Heer … heeft mij gezalfd. Om aan armen
de goede boodschap te brengen heeft Hij
mij gezonden” (Lc 4,18).250

Zoals ik reeds schreef, moet de liefde
wel op de eerste plaats maar niet uitsluitend
naar de armen uitgaan. Zoals de Synodeva-
ders hebben opgemerkt, heeft het met een
zekere eenzijdigheid benadrukken van de
pastorale bekommernis om de armen er
soms toe geleid dat aan de leidende klassen
van de samenleving te weinig aandacht
werd besteed, met als gevolg dat velen uit
die kringen van de Kerk vervreemd zijn
geraakt.251 De door de oprukkende seculari-
satie aangerichte schade in al die sectoren –
de kringen van politiek en economie, de

vakbonden, de militaire, sociale of culturele
kringen – bewijst hoe dringend noodzake-
lijk het is dat aan deze milieus het evangelie
wordt voorgehouden onder de bezielende
leiding van pastores die zich door God
geroepen voelen om hun zorg tot alle men-
sen uit te strekken. Deze pastores kunnen
rekenen op de steun van hen die – gelukkig
in groten getale – trouw zijn gebleven aan
de christelijke waarden. De Synodevaders
hebben hierbij erop gewezen hoe “talrijke …
leidende persoonlijkheden zich inzetten
voor de opbouw van een rechtvaardige en
solidaire maatschappij”.252 Met hun steun
zullen de geestelijke herders opgewassen
zijn tegen de moeilijke opdracht om die sec-
toren van de samenleving te evangeliseren.
Met vernieuwde ijver en met aan deze tijd
aangepaste methodes zullen zij aan mannen
en vrouwen in leidende posities Christus
verkondigen, en daarbij vooral de nadruk
leggen op de gewetensvorming op basis van
de sociale leer van de Kerk. Deze vorming
zal het beste tegengif zijn tegen de talrijke
gevallen van gebrek aan samenhang en
zelfs corruptie waardoor de politieke en
sociale structuren getekend zijn. Als men
echter nalaat aan de leidende persoonlijkhe-
den het evangelie voor te houden, dan moet
men niet verbaasd zijn als velen van hen
maatstaven aanleggen die met het evangelie
niet van doen hebben en zelfs soms openlijk
ermee in strijd zijn.

De ontmoeting met Christus betekent een
aansporing tot evangelieverkondiging
68. De ontmoeting met Christus brengt een
grote verandering teweeg in allen die zich
niet voor Hem afsluiten. Het eerste waartoe
men zich door deze ommekeer gedrongen
voelt, is de drang om de bij deze ontmoeting
ontdekte rijkdom aan anderen mee te delen.
Het betekent niet alleen dat we hun de ken-
nis doorgeven die we zelf hebben verwor-
ven, maar ook dat we, zoals de Samaritaan-
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se vrouw, ervoor zorgen dat anderen Jezus
persoonlijk ontmoeten: “Kom eens kijken”
(Joh 4,29). Het resultaat zal hetzelfde zijn
als wat er in het hart van de Samaritanen
gebeurde, die tegen de vrouw zeiden: “Nu
geloven we niet meer op grond van wat jij
verteld hebt; we hebben Hem zelf gehoord
en nu weten we: dit is werkelijk de redder
van de wereld” (Joh 4,42). De Kerk die leeft
vanuit de blijvende en geheimnisvolle aan-
wezigheid van haar verrezen Heer, heeft als
kernopdracht “alle mensen tot de ontmoe-
ting met Christus te brengen”.253

Ze is geroepen om te verkondigen dat
Christus waarlijk de Levende is, de Zoon
van God die mens werd, stierf en opstond
uit de dood. Hij is de enige Heiland van alle
mensen en van ieder persoonlijk en, als
Heer van de geschiedenis is Hij door zijn
Geest tot aan het einde der tijden steeds
werkzaam in Kerk en wereld. Door deze
aanwezigheid van de Verrezene in de Kerk
wordt het mogelijk Hem te ontmoeten,
dankzij de onzichtbare werking van zijn
leven gevende Geest. Deze ontmoeting komt
tot stand in het geloof dat in de Kerk, het
mystieke lichaam van Christus, geschonken
en beleefd wordt. De ontmoeting met Chris-
tus heeft dan ook een wezenlijk kerkelijke
dimensie en leidt tot een levensverbintenis.
Inderdaad, “de levende Christus ontmoeten
betekent ingaan op de liefde waarmee Hij
ons het eerst bemint, Hem kiezen, in vrij-
heid zich hechten aan zijn persoon en zich
aansluiten bij zijn plan, om namelijk het
koninkrijk van God aan te kondigen en te
vestigen”.254

De uitnodiging wekt op tot het zoeken
van Jezus: “ ‘Rabbi (dat betekent: meester),
waar houdt U uw verblijf?’ Hij antwoordde:
‘Kom mee en je zult het zien.’ Ze gingen
mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield.
En ze verbleven die dag bij Hem” (Joh 1,38-
39). “Dit ‘verblijven’ blijft niet beperkt tot
de dag van iemands roeping maar strekt

zich uit tot heel zijn leven. Hem volgen
betekent leven zoals Hij heeft geleefd, zijn
boodschap aanvaarden, zijn wijze van oor-
delen overnemen, kiezen voor zijn lot, delen
in wat Hem voor ogen stond, het plan
namelijk van de Vader iedereen uit te nodi-
gen tot de communio met de Drie-eenheid
en de communio met onze broeders en zus-
ters in een rechtvaardige en solidaire
samenleving.”255 Vanuit het vurig verlangen,
anderen uit te nodigen om Hem te leren
kennen die wij ontmoet hebben, spruit de
opdracht voort om het evangelie te verkon-
digen, een opdracht die bestemd is voor de
gehele Kerk, maar bijzonder van toepassing
is voor Amerika, na de viering van de vijf-
honderdste verjaardag van de eerste evan-
gelieverkondiging, en terwijl we ons opma-
ken om dankbaar de komst te herdenken
van de enige Zoon van God in de wereld,
tweeduizend jaar geleden.

Het belang van de catechese
69. De nieuwe evangelisatie waarbij het
gehele continent betrokken is, laat zien dat
geloof niet een voorgegeven is, maar dat het
in zijn gehele omvang en rijkdom moet
worden voorgehouden. Dat is het voor-
naamste oogmerk van de catechese, die uit
haar aard zelf een wezenlijke dimensie is
van de nieuwe evangelisatie. “De catechese
is een proces van vorming in geloof, hoop
en liefde, waarbij de geest verlicht en het
hart geraakt wordt, en de mens ertoe
gebracht wordt om Christus ten volle en
volkomen aan te hangen. Ze brengt de gelo-
vige tot een intenser beleven van het leven
als christen, waartoe de liturgische viering
van het verlossingsgeheim en het christelij-
ke dienstbetoon aan anderen behoren.”256

Heel goed beseffend dat een complete cate-
chese noodzakelijk is, heb ik het voorstel
overgenomen dat door de Vaders van de
Buitengewone Vergadering van de Bis-
schoppensynode in 1985 was ingediend, om
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namelijk “een catechismus of compendium
van de gehele katholieke leer van het geloof
en de moraal” samen te stellen, “dat als een
soort uitgangspunt zou dienen voor de
nationale catechismussen”.257 Dit voorstel
kreeg concrete vorm in de publicatie van de
editio typica van de Catechismus Catholicae
Ecclesiae.258 Naast de officiële tekst van de
catechismus, en opdat de inhoud ervan
beter benut zou worden, heb ik ook
opdracht gegeven tot het opstellen en publi-
ceren van een Algemeen directorium voor de
catechese.259 Ik dring erop aan dat zij die in
Amerika bij het geven van catechese
betrokken zijn, gebruik maken van deze
twee instrumenten van universele betekenis.
Het is te hopen dat de twee documenten
gebruikt worden “bij het opstellen en beoor-
delen van alle parochiële en diocesane cate-
chese-programma’s, waarbij bedacht moet
worden dat voor de religieuze situatie van
jonge mensen en volwassenen bij de aan-
bieding van de geloofsinhouden een meer
kerygmatische en organisch opgebouwde
catechese nodig is”.260

Het verdienstelijk werk dat op heel het
Amerikaans continent door veel catecheten,
waarachtige herauten van het Koninkrijk,
wordt verricht, verdient erkenning en
bemoediging. “Hun geloof en het getuigenis
van hun leven zijn een onlosmakelijk
onderdeel van de catechese.”261 Ik wil bij de
gelovigen extra erop aandringen, vastbera-
den en uit liefde voor de Heer deze dienst
voor de Kerk op zich te nemen en daaraan
edelmoedig hun tijd en talenten te besteden.
De bisschoppen moeten van hun kant
ervoor zorgen dat de catecheten een
geschikte opleiding krijgen zodat ze deze in
het leven van de Kerk zo onmisbare taak
kunnen vervullen.

Vooral op een continent als Amerika
waar de sociale kwestie zo’n belangrijke rol
speelt dient men bij de catechese te beden-
ken dat “er een nauw verband bestaat tus-

sen het beter verstaan van het geloof en de
wijze waarop het zich in de praktijk van het
maatschappelijk leven manifesteert. Het kan
niet anders of de inspanningen om de ont-
moeting met Christus te bevorderen zullen
een gunstige weerslag hebben op de bevor-
dering van het algemeen welzijn in een
rechtvaardige samenleving.”262

Evangelisatie van de cultuur
70. Zeer terecht merkte mijn voorganger
Paulus VI op: “De tegenstelling tussen
evangelie en cultuur is ongetwijfeld een
nadeel van onze tijd.”263 Terecht waren de
Synodevaders dan ook van oordeel dat “de
nieuwe evangelisatie vraagt om een door-
dacht, serieus en goed geregeld streven naar
evangelisatie van de cultuur”.264 Door de
menselijke natuur aan te nemen is Gods
Zoon mens geworden in de schoot van een
bepaald volk, maar zijn verlossende dood
heeft het heil gebracht aan alle mensen, van
welke cultuur, ras of status ook. De gave
van zijn Geest en zijn liefde zijn bestemd
voor alle volkeren en culturen tezamen en
voor ieder daarvan afzonderlijk, om hen tot
eenheid te brengen naar het voorbeeld van
de volmaakte eenheid die in de Drie-ene
God bestaat. Wil dit gebeuren, dan is het
nodig het evangelie te verkondigen in de
taal en de cultuur van de toehoorders.265

Tegelijk echter mag men niet vergeten dat
alleen het paasmysterie van Christus, de
hoogste manifestatie van de oneindige God
in de eindigheid van de geschiedenis, het
enige juiste referentiepunt kan zijn voor
heel de pelgrimerende mensheid, op zoek
naar echte eenheid en ware vrede.

Van het begin af aan is op het continent
het gelaat van de Maagd van Guadeloupe
met de trekken van een mesties een sym-
bool geweest van de inculturatie van het
evangelie waarvan zij de sterre en leids-
vrouwe was. Door haar machtige voor-
spraak zal het evangelie doordringen in het
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hart van mannen en vrouwen in Amerika,
hun cultuur doordrenken en van binnenuit
omvormen.266

De onderwijscentra evangeliseren
71. De wereld van opvoeding en onderwijs
is een bijzonder geschikt gebied voor de
inculturatie van het evangelie. Maar de
katholieke onderwijsinstellingen en die
welke weliswaar niet katholiek heten maar
wel duidelijk van katholieke inspiratie zijn,
zullen alleen dan werkelijke evangelisatie
kunnen verrichten als ze op alle niveaus,
ook op universitair niveau, duidelijk hun
katholieke oriëntatie weten te bewaren. Het-
geen zij met hun onderwijs en opvoeding
voor hebben moet voortdurend getoetst
worden aan Jezus Christus en aan zijn
boodschap, zoals de Kerk dat in haar dog-
matische en morele onderricht voorhoudt.
Alleen zo zal men werkelijk christelijke lei-
ders kunnen vormen voor de verschillende
gebieden van menselijke activiteit, met
name de politiek, de economie, de weten-
schappen, de kunst en het wijsgerig den-
ken.267 Vandaar dat “het van wezenlijk
belang is dat de katholieke universiteit
waarlijk en feitelijk tegelijk universiteit en
katholiek is. Het katholiek karakter is een
wezenlijk element van de universiteit als
instelling, en hangt dus niet simpelweg af
van de beslissing van een aantal mensen die
op een gegeven ogenblik met de leiding van
de universiteit belast zijn.”268 Op de univer-
siteiten moet daarom bijzondere zorg
besteed worden aan het pastoraal werk: dit
moet de studenten tot apostolische bewo-
genheid brengen opdat ze zelf evangelisato-
ren worden van de universitaire wereld.269

Bovendien “moet de samenwerking bevor-
derd worden tussen de universiteiten in heel
Amerika opdat ze elkaar verrijken”,270 en zo
zelfs op universitair niveau bijdragen tot
verwezenlijking van het beginsel van soli-
dariteit en onderlinge uitwisseling tussen de

volkeren van het gehele continent.
Ongeveer hetzelfde moet gezegd worden

over de katholieke scholen, met name met
betrekking tot het middelbaar onderwijs:
“Men zal zich extra moeten inspannen om
de katholieke identiteit te versterken van
scholen die hun specifiek karakter baseren
op een onderwijskundige visie met de per-
soon van Christus als oorsprong en de leer
van het evangelie als basis. De katholieke
scholen moeten er niet alleen naar streven
een onderwijs te geven dat voortreffelijk is
vanuit technisch en vakkundig oogpunt,
maar ze dienen ook en vooral te zorgen
voor de integrale ontwikkeling van de
mens.”271 Gezien de gewichtige arbeid die zij
die in het onderwijs en de opvoeding werk-
zaam zijn, verrichten, sluit ik mij aan bij de
Synodevaders, en wil ik allen bemoedigen
en bedanken die zich in de katholieke scho-
len aan het onderwijs wijden: priesters,
godgewijde mannen en vrouwen, toegewij-
de leken, “opdat zij volharden in hun zo
belangrijke werk”.272 Zonder onderscheid te
maken of iemand uit te sluiten moet de
invloed van deze onderwijsinstellingen zich
uitstrekken tot alle sectoren van de samen-
leving. Men moet doen wat men kan om
ervoor te zorgen dat de katholieke scholen,
alle financiële problemen ten spijt, “katho-
liek onderwijs blijven geven aan armen en
mensen aan de onderkant van de samenle-
ving”.273 Mensen in nood zal men nooit van
hun armoede kunnen bevrijden als men hen
niet eerst bevrijdt van de ellende die te wij-
ten is aan het feit dat er voor hen geen goed
onderwijs beschikbaar was.

De nieuwe evangelisatie heeft een alom-
vattend karakter; daarin bekleden onderwijs
en opvoeding een ereplaats. Het werk van
allen die onderwijs geven, ook van hen die
op neutrale scholen werken, moet dan ook
aangemoedigd worden. Ik doe ook een drin-
gend beroep op de religieuzen om dit voor
de nieuwe evangelisatie zo belangrijke

Kerkelijke documentatie  2000 • 40848

266. Vgl. t.a.p.

267. Vgl. Propositie
22.

268. Propositie 23.

269. Vgl. t.a.p.

270. T.a.p.

271. Propositie 24.

272. T.a.p.

273. T.a.p.



werkveld niet in de steek te laten.274

Als vrucht en teken van een communio
onder alle particuliere kerken van Amerika,
die ongetwijfeld versterkt is door het spiri-
tuele gebeuren van de Synodebijeenkomst,
dient men te bevorderen dat het katholiek
onderwijspersoneel elkaar in nationaal en
continentaal verband ontmoet, en moet
men ervoor zorgen het onderwijsapostolaat
in alle sectoren te coördineren en te stimu-
leren.275

Voor het uitvoeren van al deze taken
moet de Kerk in Amerika op het gebied van
het onderwijs over voldoende vrijheid kun-
nen beschikken, hetgeen niet als een gunst
maar als een recht moet worden verstaan op
grond van de door de Heer aan zijn Kerk
toevertrouwde zending om het evangelie te
verkondigen. Bovendien hebben de ouders
het fundamentele en primaire recht om te
beslissen over de opvoeding van hun kinde-
ren; daarom moeten de katholieke ouders in
de gelegenheid gesteld worden het onder-
wijs te kiezen dat bij hun godsdienstige
overtuigingen aansluit. De staat heeft op dit
gebied een subsidiaire functie, de verplich-
ting namelijk “onderwijs voor iedereen te
garanderen en de vrijheid van onderwijs te
eerbiedigen en te verdedigen. Staatsmono-
polie op dit terrein moet worden afgewezen
als een vorm van totalitarisme dat tekort
doet aan de grondrechten die de staat moet
verdedigen, met name het recht van de
ouders op de godsdienstige opvoeding van
hun kinderen. Het gezin is de plaats waar de
mens primair wordt opgevoed.”276

Evangelisatie door middel van de media
72. Voor een doeltreffende nieuwe evange-
lisatie is het noodzakelijk een grondige ken-
nis te bezitten van de huidige cultuur, waar-
in de media een grote rol spelen. Men dient
deze media dus te kennen en er gebruik van
te maken, zowel in hun meer traditionele
vormen als in de meer moderne gedaante

die ze aan de technologische vooruitgang te
danken hebben. Deze tijd vraagt dat men in
staat is taal, aard en kenmerken van de
media te beheersen. Als men er op juiste en
deskundige wijze gebruik van maakt kan dit
leiden tot een authentieke inculturatie van
het evangelie. Van de andere kant geven
deze media mede gestalte aan de cultuur en
de mentaliteit van de moderne man en
vrouw; daarom moeten zij die op het gebied
van de media werkzaam zijn, bijzondere
pastorale aandacht genieten.277

Op dit punt hebben de Synodevaders
talrijke concrete voorstellen gedaan om het
evangelie daadwerkelijk een plaats te geven
in de mediawereld: opleiding van pastorale
werkers voor deze kringen; het steunen van
hooggekwalificeerde productiecentra; zorg-
vuldig en schrander gebruik maken van
satellieten en nieuwe technologieën; de
gelovigen leren ‘kritisch’ gebruik te maken
van de media; de krachten bundelen om
nieuwe zenders en televisienetwerken te
verwerven en te beheren en het op elkaar
afstemmen van de reeds bestaande. Katho-
lieke publicaties verdienen ondersteund te
worden en het is te wensen dat hun kwali-
teit zich verder ontwikkelt.

De zakenwereld dient aangespoord te
worden tot het geven van financiële steun
voor hoogstaande producties die menselijke
en christelijke waarden uitdragen.278 Maar
een zo ruim programma gaat de mogelijk-
heden van de particuliere Kerken op het
Amerikaans continent ver te boven. Daarom
hebben de Synodevaders voorgesteld om
alle activiteiten op het gebied van de media
over heel Amerika te coördineren, en zo de
kennis van en onderlinge samenwerking bij
wat er reeds op dit gebied gebeurt te bevor-
deren.279

De uitdaging van de sekten
73. Het proselitisme dat de sekten en nieu-
we religieuze bewegingen in veel streken
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van Amerika bedrijven, vormt een ernstige
belemmering voor de evangelisatie. Het
woord ‘proselitisme’ heeft een ongunstige
betekenis, als ermee het werven van aan-
hangers bedoeld wordt zonder dat er enig
respect betoond wordt voor de vrijheid van
hen op wie een bepaalde religieuze propa-
ganda gericht is.280 De katholieke Kerk in
Amerika staat afwijzend tegenover het
proselitisme van de sekten, en daarom wei-
gert ze bij haar evangelisatiewerk gebruik te
maken van dergelijke methodes. Bij het
voorhouden van het evangelie van Christus
in heel zijn omvang moet het heiligdom
gerespecteerd worden van ieders individuele
geweten, waarin de beslissende, absoluut
persoonlijke dialoog tussen genade en men-
selijke vrijheid plaats heeft.

Met name met betrekking tot de christe-
lijke broeders en zusters van de kerken en
kerkelijke gemeenschappen die zijn afge-
scheiden van de katholieke Kerk, en die
sinds lang in bepaalde streken gevestigd
zijn, dient hiermee rekening gehouden te
worden. De banden van werkelijke, zij het
onvolkomen communio die deze geloofsge-
meenschappen volgens de leer van het
Tweede Vaticaans Concilie281 reeds met de
katholieke Kerk bezitten, moeten duidelijk
maken welke houding de katholieke Kerk en
haar leden tegenover hen dienen aan te
nemen.282 Toch mag deze houding niet lei-
den tot aantasting van de vaste overtuiging
dat de gehele volheid van de door Jezus
Christus ingestelde heilsmiddelen alleen in
de katholieke Kerk gevonden wordt.283

Men mag niet onverschillig staan ten
opzichte van de successen van het proseli-
tisme van sekten en nieuwe religieuze
bewegingen in Amerika. Ze vragen van de
Kerk in dat continent dat zowel in ieder
land als op internationaal niveau een gron-
dige studie gedaan wordt naar de redenen
waarom veel katholieken de Kerk verlaten.
Naar aanleiding van de conclusies die daar-

uit naar voren komen zal men de gebruike-
lijke pastorale methodes kunnen herzien,
zodat iedere particuliere kerk aan haar gelo-
vigen op godsdienstig gebied een meer per-
soonlijke aandacht kan schenken, de struc-
turen van communio en missie versterken,
en gebruik maken van de gelegenheden tot
evangelisatie die een gezuiverde volkse
vroomheid biedt; zo zal het geloof van alle
katholieken in Jezus Christus verlevendigd
worden door middel van het gebed en het
overwegen van Gods woord waarbij nuttige
uitleg wordt gegeven.284 Het zal niemand
ontgaan hoe dringend noodzakelijk het is
die sectoren van het volk van God te evan-
geliseren die het meest aan het proselitisme
van de sekten zijn blootgesteld, namelijk de
immigranten, de wijken aan de rand van de
steden, en de dorpen op het platteland waar
geen vaste priester is, met als gevolg een
algemeen gebrek aan godsdienstkennis, de
gezinnen van eenvoudige mensen die onder
allerlei materiële zorgen gebukt gaan. Men
ziet hierbij het grote nut van basisgemeen-
schappen, bewegingen, familiegroepen en
andere vormen van vereniging; daarin is
het gemakkelijker onderlinge betrekkingen
te onderhouden en elkaar geestelijk en ook
financieel te ondersteunen.

Toch moet men bedacht blijven op het
gevaar waarop enige Synodevaders wezen:
wanneer de pastoraal bijna uitsluitend op de
materiële behoeften van de mensen gericht
is, kan hun hongeren naar God uiteindelijk
onbevredigd blijven, zodat ze kwetsbaar
worden voor willekeurig welk zogenaamd
geestelijk aanbod. Daarom is het “noodza-
kelijk dat allen met Christus verenigd blij-
ven door middel van een vreugdevolle
evangelieverkondiging die tot nieuwe men-
sen maakt, met name door de prediking in
de liturgie”.285 Wanneer de Kerk intens haar
geestelijke en beschouwende dimensie
beleeft en edelmoedig zich aan de dienst
van de naasten wijdt, zal ze op steeds wel-

Kerkelijke documentatie  2000 • 41050

280. Vgl. Werkdocu-
ment, 45.

281. Vgl. Unitatis
redintegratio, 3.

282. Vgl. Propositie
64.

283. Vgl. Unitatis
redintegratio, 3.

284. Vgl. Propositie
65.

285. T.a.p.



sprekender wijze voor mannen en vrouwen
op zoek naar de zin van hun bestaan een
geloofwaardige getuige zijn van God.286

Meer dan ooit is het daarom nodig dat de
gelovigen van een routinematig geloof dat
misschien alleen op de sociale context
berust, komen tot een bewust en persoonlijk
doorleefd geloof. Het geloof een nieuwe
impuls geven zal altijd de beste weg zijn om
allen te leiden tot de Waarheid die Christus
is.

Om een doeltreffend antwoord te geven
op de uitdaging van de sekten moet er
onder de diocesen een goede coördinatie
zijn van initiatieven, om te komen tot een
samenwerken aan gemeenschappelijke
plannen die tot betere resultaten kan lei-
den.287

De missie ‘ad gentes’
74. Jezus Christus heeft aan zijn Kerk de
zending toevertrouwd om het evangelie te
verkondigen aan alle volkeren: “Ga, en
maak alle volkeren tot leerling; doop hen in
de naam van de Vader, de Zoon en de heili-
ge Geest, en leer hun alles onderhouden wat
Ik jullie geboden heb” (Mt 28,19-20). Men
mag nooit vergeten dat de evangelisatie-
opdracht die de Kerk heeft ontvangen, voor
alle mensen bestemd is, zoals dit steeds
gebleken is in de geschiedenis van het pel-
grimerende volk van God in Amerika. Evan-
gelisatie is dringend noodzakelijk als men
ziet hoeveel mensen op dit continent nog de
naam van Jezus niet kennen, de enige aan
de mensen geschonken naam waardoor zij
gered kunnen worden (vgl. Hnd 4,12).
Helaas is deze naam bij een groot deel van
de mensheid en in veel sectoren van de
Amerikaanse samenleving onbekend. Men
hoeft slechts te denken aan de nog niet
gechristianiseerde inheemse volken of aan
de aanwezigheid van niet-christelijke gods-
diensten zoals islam, boeddhisme, of hin-
doeïsme, vooral onder de uit Azië afkomsti-

ge immigranten.
Dit verplicht de Kerk in Amerika aan-

dacht te hebben voor de missie ad gentes.288

Het programma voor een nieuwe evangeli-
satie op het continent, waarop heel wat pas-
torale plannen zijn gericht, mag zich er niet
toe beperken om het geloof van hen die uit
sleur gelovig zijn, nieuw leven in te blazen,
maar moet er ook naar streven Christus te
verkondigen op plaatsen waar Hij onbekend
is.

Bovendien moeten de particuliere Ker-
ken hun apostolische ijver uitstrekken tot
buiten de grenzen van het continent. Ze
mogen de grote rijkdommen van hun chris-
telijk erfgoed niet voor zichzelf houden. Ze
moeten het brengen naar de hele wereld en
meedelen aan hen die het nog niet kennen.
Het betreft miljoenen mannen en vrouwen
die door het geloof te ontberen in uiterste
armoede verkeren. Bij het zien van deze
armoede zou het een vergissing zijn als men
geen missionaire activiteit buiten het conti-
nent zou willen ontplooien, onder voor-
wendsel dat er nog zoveel te doen valt in
Amerika of dat men moet wachten tot de
Kerk in Amerika tot volle bloei is gekomen,
een situatie die in wezen als een utopie
moet worden beschouwd.

In de hoop dat het Amerikaans conti-
nent, overeenkomstig haar christelijke vita-
liteit, aan de grootse opdracht van de missie
ad gentes deel zal nemen, sluit ik mij aan bij
de concrete voorstellen die de Synodevaders
hebben ingediend, om namelijk “een grotere
samenwerking te bevorderen tussen de zus-
terkerken; missionarissen (priesters, reli-
gieuzen en lekengelovigen) uitzenden bin-
nen en buiten het continent; missie-
instituten versterken of oprichten; de mis-
sionaire dimensie bevorderen van het god-
gewijde en beschouwende leven; een sterker
impuls geven aan missie-ijver, missietrai-
ning en missieorganisatie”.289 Ik ben er zeker
van dat de pastorale ijver van de bisschop-
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pen en van de zonen en dochters van de
Kerk in geheel Amerika concrete plannen
zal weten te vinden om ook op internatio-
naal niveau deze missionaire voornemens
met veel vuur en verbeeldingskracht ten
uitvoer te brengen.

Conclusie

Met hoop en dankbaarheid
75. “Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld” (Mt
28,20). Vol vertrouwen op deze belofte van
de Heer bereidt de pelgrimerende Kerk in
Amerika zich enthousiast erop voor om de
uitdagingen aan te gaan met de moderne
wereld en met die welke nog in de toekomst
verborgen zijn. In het evangelie gaat het
goede nieuws van de verrijzenis van de Heer
vergezeld van de uitnodiging om niet bang
te zijn (vgl. Mt 28,5.10). De Kerk in Amerika
wil hoopvol haar weg vervolgen, zoals de
Synodevaders hebben verzekerd: “Met een
sereen vertrouwen op de Heer van de
geschiedenis maakt de Kerk zich op om
zonder vooroordelen of kleinmoedigheid,
zonder egoïsme, angsten of twijfels, over de
drempel van het derde millennium te stap-
pen, overtuigd van de wezenlijke en allerbe-
langrijkste dienst die zij heeft te verrichten
als een getuigenis van haar trouw aan God
en aan de mannen en vrouwen van het con-
tinent.”290

Daarnaast gevoelt de Kerk in Amerika
zich in het bijzonder gedreven om voort te
gaan in geloof, met dankbaarheid de liefde
van Jezus beantwoordend “die het mensge-
worden toonbeeld is van de barmhartige
liefde van God (vgl. Joh 3,16)”.291 De viering
van het begin van het derde christelijk mil-
lennium kan een goede gelegenheid zijn
voor het volk van God in Amerika om “zijn

dankbaarheid te hernieuwen voor de grote
gave van het geloof”,292 dat zij vijf eeuwen
geleden voor het eerst ontving. Meer nog
dan van historische en politieke betekenis
was het jaar 1492 het grote genadejaar;
toen verwelkomde Amerika het geloof, een
geloof dat spreekt over de allesovertreffende
gave van de menswording van Gods Zoon,
die tweeduizend jaar geleden plaats vond,
zoals wij bij het aanstaande grote Jubileum
plechtig in herinnering zullen brengen.

Alle pastorale arbeid van de Kerk op het
continent moet vergezeld gaan van deze
gevoelens van hoop en dankbaarheid, en de
verschillende initiatieven met het oog op
het Jubileum die genomen worden door
diocesen, parochies, communauteiten van
godgewijd leven, kerkelijke bewegingen
moeten daarvan doortrokken zijn, evenzeer
als alle activiteiten die op regionaal en con-
tinentaal vlak georganiseerd zullen wor-
den.293

Gebed tot Jezus Christus voor de gezinnen
van Amerika
76. Ik nodig daarom alle katholieken van
Amerika uit actief deel te nemen aan de ini-
tiatieven tot evangelisatie die door de heili-
ge Geest worden verwekt in alle delen van
dit onmetelijke continent dat zo onnoeme-
lijk veel mogelijkheden en toekomstver-
wachtingen in zich herbergt. Ik nodig met
name de katholieke families uit om te wor-
den tot de “kleine kerk van het gezin”,294

waar het christelijk geloof als een schat
wordt beleefd en doorgegeven aan de nieu-
we generaties, en waar men gezamenlijk
bidt. Als de katholieke gezinnen gestalte
weten te geven aan het ideaal dat God hun
toevertrouwt, zullen ze echte centra worden
van evangelisatie.

Tot besluit van deze apostolische Exhor-
tatie waarin ik de proposities van Synode-
vaders heb overgenomen, wil ik graag op
hun suggestie ingaan om een gebed te for-
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muleren voor de gezinnen in Amerika.295 Ik
vraag individuen, geloofsgemeenschappen
en kerkelijke groeperingen om daar waar
twee of meer gelovigen in de naam van de
Heer bijeenkomen, door het gebed de gees-
telijke band van eenheid onder alle Ameri-
kaanse katholieken te versterken. Laten
allen zich verenigen met het gebed van Pe-
trus’ opvolger, en de levende Christus aan-
roepen die “de weg is van bekering, com-
munio en solidariteit in Amerika”:

Heer Jezus, wij brengen U dank omdat het
evangelie van de liefde van de Vader waar-
door U de wereld bent komen redden wijd
en zijd in Amerika is verkondigd als een
gave van de heilige Geest die ons met blijd-
schap vervult.

Wij brengen U dank voor de gave van uw
leven, dat u ons hebt geschonken in een
liefde voor ons die ging tot het einde: Uw
leven maakt ons tot kinderen van God,
tot broeders en zusters van elkaar.
Heer, vermeerder ons geloof en onze liefde
voor U, die aanwezig bent in de vele taber-
nakels van het continent.

Maak ons voor de nieuwe generaties in
Amerika tot getrouwe getuigen van uw ver-
rijzenis, opdat zij U kennen en volgen en in
U hun vrede en vreugde vinden.
Zo alleen zullen ze weten dat ze broeders en
zusters zijn van alle kinderen Gods die over
de aarde verspreid zijn.

U, die mens bent geworden en tot een gezin
van mensen wilde behoren, onderricht de
gezinnen in de deugden die schitterden in
het huis van Nazaret.
Maak dat ze één blijven zoals U en de Vader
één zijt; geef dat zij een levend getuigenis
zijn van liefde, gerechtigheid en solidariteit;
maak hen tot een school van respect vergif-
fenis en wederzijdse hulp zodat de wereld

mag geloven; maak ze tot een bron van roe-
pingen tot het priesterschap, het godgewijde
leven, en tot alle andere vormen van actieve
christelijke betrokkenheid.

Bescherm uw Kerk en de opvolger van
Petrus aan wie U, de goede Herder, de taak
hebt toevertrouwd om uw kudde te weiden.
Maak dat uw Kerk mag bloeien in Amerika
en vele vruchten van heiligheid mag voort-
brengen.

Leer ons uw moeder Maria lief te hebben,
zoals U haar zelf hebt liefgehad.
Geef ons de moed om uw Woord te verkon-
digen en ons te wijden aan de nieuwe evan-
gelisatie om de hoop te versterken in de
wereld.

Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, moeder
van Amerika, bid voor ons!

Gegeven te Mexicostad, 22 januari 1999, in
het eenentwintigste jaar van mijn ponti-
ficaat.

JOHANNES PAULUS II

Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
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