
Juist omdat er zo’n nauw verband
bestaat tussen gerechtigheid voor ieder
mens en vrede voor allen, richt ik mij in
deze Boodschap ter gelegenheid van de
Wereldvrededag in de eerste plaats tot
de staatshoofden, in het besef dat de
huidige wereld, hoewel in vele gebie-
den getekend door spanning, geweld en
conflicten, toch streeft naar een nieuwe
constellatie en een evenwichtiger stabi-
liteit, met het oog op ware, blijvende
vrede voor de gehele mensheid.

Gerechtigheid en vrede zijn geen
abstracte ideeën of ver verwijderde
idealen. Het zijn waarden die, als een
gemeenschappelijk erfgoed, in het hart
van elk mens besloten liggen. Individu-
ele personen, gezinnen, gemeenschap-
pen en volken zijn allen geroepen om in
gerechtigheid te leven en zich in te zet-
ten voor vrede. Niemand kan van die
verantwoordelijkheid worden onthe-
ven.

Op dit moment gaan mijn gedach-
ten uit naar hen die ongewild beklemd
zitten te midden van bittere conflicten.
Ik denk ook aan de mensen die aan de
maatschappelijke zijlijn staan, de armen
en slachtoffers van allerlei vormen van
uitbuiting. Dat zijn mensen die het

gemis van vrede en de verschrikkelijke
gevolgen van onrecht aan den lijve
ondervinden. Wie kan onverschillig
blijven voor hun hunkering naar een
leven dat is geworteld in gerechtigheid
en werkelijke vrede? Iedereen draagt de
verantwoordelijkheid om ervoor te zor-
gen dat dat verlangen verwezenlijkt
wordt: er kan geen totale gerechtigheid
zijn zonder dat iedereen daar gelijkelijk
in deelt.

Gerechtigheid is zowel een morele
deugd als een juridisch concept. Zij
wordt soms voorgesteld als een geblind-
doekte vrouwenfiguur; de dienaren van
de gerechtigheid hebben in feite echter
de taak om met een scherp en waak-
zaam oog de balans tussen rechten en
plichten te bewaren en een rechtvaardi-
ge verdeling van lusten en lasten te
bewerkstelligen. Gerechtigheid maakt
heel, zij vernietigt niet; zij leidt tot ver-
zoening, niet tot wraak. Bij analyse
blijkt zij ten diepste geworteld te zijn in
de liefde, waarvan de betekenis optimaal
tot uitdrukking komt in de genade.
Daarom wordt gerechtigheid, als zij van
de genadevolle liefde wordt gescheiden,
koud en scherp.
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Gerechtigheid voor ieder leidt tot
vrede voor allen

1. Gerechtigheid gaat hand in hand met vrede en is altijd en actief met
vrede verbonden. Gerechtigheid en vrede willen het goede voor allen
en eisen daarom orde en waarheid. Als een van tweeën wordt
bedreigd, wankelen beide; als de gerechtigheid wordt geschonden,
komt ook de vrede op het spel te staan.



Gerechtigheid is een actieve, leven -
schenkende deugd: zij beschermt en
bevordert de onschatbare waardigheid
van ieder mens en bekommert zich om
het algemeen welzijn, voor zover dat als
hoeder van de betrekkingen tussen
mensen en volken geldt. Niemand leeft
ooit volkomen geïsoleerd. Vanaf het
eerste moment van het leven bestaat
ieder mens in relatie tot anderen en wel
op zodanige wijze dat het welzijn van
het individu en het welzijn van de
samenleving hand in hand gaan. Daar-
tussen bestaat een subtiel evenwicht.

Gerechtigheid is gefundeerd op
respect voor mensenrechten

2. De menselijke persoon is van nature
begiftigd met universele, onschendbare
en onvervreemdbare rechten. Deze
rechten staan echter niet op zichzelf.
Mijn hooggeëerde voorganger paus
Johannes XXIII leerde in dit verband
dat de mens “rechten en plichten heeft,
die onmiddellijk en gelijktijdig uit zijn
aard voortvloeien”.1 Op de juiste antro-
pologische basis van deze rechten en
plichten en het intrinsieke verband
daartussen berust het bolwerk van de
ware vrede.

De laatste eeuwen zijn deze men-
senrechten neergelegd in verklaringen
van principes en bindende juridische
instrumenten. In de geschiedenis van
volken en staten en hun streven naar
gerechtigheid en vrijheid wordt de ver-
klaring van deze rechten met gepaste
trots herdacht, ook omdat het vaak als
een keerpunt werd ervaren na grove
schendingen van de waardigheid van
individuele personen en volken als
geheel.

Vijftig jaar geleden, na een oorlog
die in het teken stond van de ontken-
ning van zelfs maar het bestaansrecht
van bepaalde volken, vaardigde de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde
Naties de Universele verklaring van de
rechten van de mens uit. Dat was een
plechtig moment, dat bereikt werd na
de droevige oorlogservaringen en werd
ingegeven door het verlangen om for-
meel te erkennen dat ieder mens en alle
volken dezelfde rechten hebben. In dat
document lezen we de volgende verkla-

ring, die de tand des tijds doorstaan
heeft: “Erkenning van de inherente
waardigheid en van de gelijke en onver-
vreemdbare rechten van alle leden van
de mensengemeenschap is grondslag
voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede
in de wereld.”2 De slotwoorden van het
document verdienen evenzeer de aan-
dacht: “Geen bepaling in deze Verkla-
ring zal zodanig mogen worden uitge-
legd, dat welke Staat, groep of persoon
dan ook, daaraan enig recht kan ontle-
nen om iets te ondernemen of hande-
lingen van welke aard ook te verrich-
ten, die vernietiging van een van de
rechten en vrijheden, in de Verklaring
genoemd, ten doel hebben.”3 Het is een
tragisch gegeven dat deze bepaling van-
daag de dag nog steeds op schaamteloze
wijze wordt geschonden door onder-
drukking, conflicten en corruptie of, op
subtielere wijze, door middel van
pogingen om de bepalingen van de
Universele verklaring te herinterprete-
ren of moedwillig verkeerd te interpre-
teren. Deze verklaring moet in zijn
geheel worden nageleefd, zowel naar de
letter als naar de geest. Het blijft - zoals
de eerbiedwaardige paus Paulus VI des-
tijds verklaarde - een van de voornaam-
ste wapenfeiten van de Verenigde
Naties, “vooral als we denken aan het
belang dat eraan wordt gehecht als een
onfeilbare weg naar vrede”.4

Bij het 50-jarig bestaan van de Uni-
versele verklaring van de rechten van de
mens, dat dit jaar wordt gevierd, is het
goed om ons in herinnering te roepen
dat “de bevordering en bescherming
van de rechten van de mens een priori-
teit is voor de internationale gemeen-
schap”.5 Er hangt echter een schaduw
over dit tiende lustrum en dat is het
voorbehoud dat wordt gemaakt ten
aanzien van twee essentiële elementen
van het begrip mensenrechten: de uni-
versaliteit en de ondeelbaarheid van deze
rechten. Deze bepalende kenmerken
moeten opnieuw krachtig worden
onderstreept als wapen tegen de kritiek
van hen die het argument van specifieke
cultuuraspecten aanvoeren om schen-
dingen van de mensenrechten te mas-
keren, alsmede tegen de kritiek van hen
die het concept van de menselijke waar-
digheid ondermijnen door te weigeren
juridisch gewicht toe te kennen aan
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sociale, economische en culturele rech-
ten. Universaliteit en ondeelbaarheid
zijn twee leidende principes die eisen
dat de mensenrechten in elke cultuur
verankerd zijn en dat hun juridische sta-
tus wordt versterkt om ervoor te zorgen
dat ze volledig worden erkend.

Erkenning van de rechten van de
mens vereist niet alleen wettelijke
bescherming ervan. Het vraagt tevens
om alle andere aspecten die voortvloei-
en uit de notie van de menselijke waar-
digheid, de grondslag van onze rechten.
In dit verband komt groot belang toe
aan aandacht voor het onderwijs. Zo is
het ook van belang om aandacht te
besteden aan de bevordering van de
mensenrechten, een taak die voortvloeit
uit de liefde voor de mens als zodanig,
“die nog verder gaat dan de rechtvaar-
digheid kan reiken”.6 In het kader van
de bevordering van de mensenrechten
moet nog meer gedaan worden voor de
bescherming van de rechten van het
gezin, “de natuurlijke en fundamentele
groepseenheid van de maatschappij”.7

Globalisering en solidariteit

3. De enorme geopolitieke verande-
ringen die zich sinds 1989 hebben vol-
trokken, zijn vergezeld gegaan van ware
revoluties op sociaal en economisch
gebied. De globalisering van de econo-
mie en de financiële wereld is nu een
feit en we worden ons steeds meer
bewust van de gevolgen van de snelle
vooruitgang op het gebied van de infor-
matietechnologieën. We staan op de
drempel van een nieuw tijdperk dat
hoopvolle verwachtingen en verontrus-
tende vragen in zich heeft. Wat zal het
gevolg zijn van de veranderingen die
zich voltrekken? Zal iedereen kunnen
meeprofiteren van een wereldwijde
markt? Zal iedereen eindelijk de kans
krijgen om in vrede te leven? Zullen de
betrekkingen tussen de staten recht-
vaardiger worden of zal de economi-
sche concurrentie en rivaliteit tussen
volken en landen de mensheid in een
situatie van nog grotere instabiliteit
brengen?

Met het oog op een rechtvaardiger
samenleving en een stabielere vrede in
een wereld die steeds verder globali-

seert, hebben de internationale organi-
saties de dringende taak om verant-
woordelijkheidsbesef ten aanzien van
het algemeen welzijn te helpen kwe-
ken. Maar om dat te bereiken, mogen
we nooit de menselijke persoon uit het
oog verliezen; die moet in het centrum
van ieder sociaal project staan. Alleen zo
zullen de Verenigde Naties een “familie
van naties” worden, in overeenstem-
ming met het oorspronkelijke mandaat
om “sociale vooruitgang en hogere
levensstandaarden in groter vrijheid te
bevorderen”.8 Dit is de weg waarlangs
een wereldgemeenschap kan worden
opgebouwd die is gebaseerd op
“wederzijds vertrouwen, wederzijdse
steun en oprecht respect”.9 We staan,
kortom, voor de uitdaging om zorg te
dragen voor globalisering in solidariteit,
globalisering zonder marginalisering. Dat
is een duidelijke plicht op het terrein
van de gerechtigheid, met serieuze con-
sequenties voor de organisatie van het
economische, sociale, culturele en poli-
tieke leven van landen.

De zware last van de buitenland-
se schuld

4. Landen en hele gebieden van de
wereld lopen door hun zwakke finan-
ciële en economische positie het risico
om buitengesloten te raken van een
economie die steeds verder globaliseert.
Andere landen en gebieden beschikken
over grotere rijkdommen, maar kunnen
daar helaas geen gebruik van maken om
verschillende redenen: onrust, interne
conflicten, het ontbreken van adequate
structuren, achteruitgang van het
milieu, wijdverbreide corruptie, crimi-
naliteit en andere factoren. Globalise-
ring moet hand in hand gaan met soli-
dariteit. Er moet speciale hulp worden
geboden, zodat landen die niet in staat
zijn om op eigen kracht met succes de
markt te betreden, hun huidige achter -
standssituatie te boven kunnen komen.
Dat is iets wat hun in het kader van de
gerechtigheid toekomt. In een werkelij-
ke “familie van naties” mag niemand
worden buitengesloten; integendeel, de
zwaksten, de meest kwetsbaren moeten
juist worden ondersteund, zodat ook zij
zich ten volle kunnen ontwikkelen.
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Mijn gedachten gaan in dit verband
naar een van de grootste problemen
waarvoor de arme landen in deze tijd
staan. Ik doel op de zware last van de
buitenlandse schuld, die de economie van
hele volken in gevaar brengt en de
vooruitgang op sociaal en politiek ter-
rein belemmert. In dit verband hebben
de internationale financiële instellingen
kort geleden belangrijke pogingen
ondernomen om tot een gecoördineer-
de terugdringing van deze schuld te
komen. Ik hoop oprecht dat er verdere
vooruitgang in deze richting zal wor-
den geboekt door de voorwaarden op
flexibele wijze toe te passen, zodat alle
daartoe in aanmerking komende landen
er voor het jaar 2000 van kunnen pro-
fiteren. De rijkere landen kunnen in dit
opzicht veel doen, door hun steun te
geven aan de uitvoering van dergelijke
maatregelen.

De schuldenkwestie maakt deel uit
van een groter probleem: het voortbe-
staan van armoede, soms zelfs in extre-
me mate, en het ontstaan van nieuwe
vormen van ongelijkheid die met het
proces van de globalisering gepaard
gaan. Als we een globalisering zonder
marginalisering willen, kunnen we niet
langer toestaan dat er in deze wereld
mensen in onmetelijke rijkdom naast
mensen in schrijnende armoede leven,
dat de armen zelfs de meest fundamen-
tele levensbehoeften moeten missen en
anderen zonder nadenken verkwisten
wat anderen zo dringend nodig heb-
ben. Dit soort contrasten zijn een bele-
diging aan het adres van de waardigheid
van de menselijke persoon. Er is abso-
luut geen gebrek aan de middelen die
vereist zijn om de armoede uit te ban-
nen, zoals de bevordering van consis-
tente sociale en productieve investerin-
gen door organen op wereldecono-
misch niveau. Dit veronderstelt wel dat
de internationale gemeenschap bereid is
om met de vereiste politieke vastbera-
denheid op te treden. Er zijn al prijzens-
waardige stappen in die richting gezet,
maar een blijvende oplossing vraagt om
de gezamenlijke inzet van iedereen,
inclusief de betreffende landen zelf.

Er is dringend behoefte aan een
cultuur van respect voor het

recht 

5. En wat te zeggen van de ernstige
vormen van ongelijkheid die er binnen
landen bestaan? Situaties van extreme
armoede vormen overal en altijd een
fundamenteel onrecht. Het uitbannen
daarvan zou een prioriteit moeten zijn
voor iedereen, zowel op nationaal als op
internationaal niveau.

Ook kunnen we niet stilzwijgend
voorbijgaan aan het kwaad van de cor-
ruptie dat de sociale en politieke ont-
wikkeling van zovele volkeren onder-
mijnt. Het is een toenemend verschijn-
sel dat op sluipende wijze vele sectoren
van de maatschappij binnendringt,
waarbij de wet aan de laars wordt gelapt
en de regels van recht en waarheid wor-
den genegeerd. Corruptie is moeilijk te
bestrijden, omdat het zoveel verschil-
lende vormen heeft: als het op het ene
gebied wordt tegengegaan, steekt het op
een ander gebied de kop weer op. Er is
moed voor nodig om het aan de kaak te
stellen. Uitbanning ervan vereist, naast
een resolute vastbeslotenheid van de
autoriteiten, de volmondige steun van
alle burgers, geschraagd door een sterk
moreel geweten.

Een zware verantwoordelijkheid
komt in deze strijd toe aan mensen in
het openbare leven. Zij hebben de
plicht om zich onvermoeibaar in te zet-
ten voor een rechtvaardige toepassing
van de wet en voor doorzichtigheid van
al het handelen van het openbaar
bestuur. De staat is, daar zij ten dienste
staat van haar burgers, de rentmeester
van de rijkdommen van het volk, die zij
met het oog op het algemeen welzijn
moet beheren. Goed bestuur vereist
nauwlettende controles en volledige
eerlijkheid in alle economische transac-
ties. Het kan op geen enkele wijze wor-
den toegestaan dat rijkdommen die
bedoeld zijn voor het algemeen welzijn,
gebruikt worden voor andere belangen
van particuliere of zelfs criminele aard.

Het frauduleuze gebruik van over-
heidsgelden dupeert bovenal de armen,
die als eersten worden beroofd van de
fundamentele diensten die van essen-
tieel belang zijn voor de persoonlijke
ontwikkeling. En wanneer de corruptie
de rechtsbedeling binnensluipt, zijn het
opnieuw de armen die de hoogste tol
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betalen: uitstel, inefficiëntie, structurele
tekortkomingen, het ontbreken van een
adequate verdediging. Hun rest vaak
geen andere keuze dan te lijden onder
het machtsmisbruik.

Bijzonder stuitende vormen van
onrecht

6. Er zijn andere vormen van onrecht
die de vrede op het spel zetten. Ik wil er
hier twee noemen. Ten eerste, niet in de
mogelijkheid zijn om een eerlijke lening af te
sluiten. De armen worden vaak
gedwongen om buiten het normale
financiële systeem te blijven of zichzelf
over te leveren in de handen van gewe-
tenloze geldschieters die exorbitant
hoge rentetarieven rekenen. Dat resul-
teert uiteindelijk in de verslechtering
van een toch al hachelijke situatie.
Daarom heeft iedereen de plicht om
zich ervoor in te zetten dat de armen
tegen billijke voorwaarden en betaalba-
re rentetarieven geld kunnen lenen. In
verschillende delen van de wereld
bestaan al financiële bureaus die kleine
leningen verstrekken tegen voor arme
mensen gunstige voorwaarden. Derge-
lijke initiatieven moeten worden aange-
moedigd, want langs deze weg kan radi-
caal een eind worden gemaakt aan de
schandelijke gesel van de woekeraars,
doordat de economische middelen die
nodig zijn voor een waardige ontwik-
keling van gezin en gemeenschap dan
voor iedereen toegankelijk worden.

En wat te zeggen van het toenemende
geweld tegen vrouwen en tegen kinderen van
beide geslachten? Dat is thans een van de
meest wijdverbreide schendingen van
de mensenrechten en is tragisch genoeg
ook een terreurmiddel geworden: vrou-
wen worden gegijzeld, kinderen op bar-
baarse wijze afgeslacht. Hieraan moet
worden toegevoegd het geweld van
gedwongen prostitutie en kinderporno
en de uitbuiting van kinderen in fabrie-
ken onder omstandigheden van pure
slavernij. Er moeten praktische stappen
worden ondernomen om de verbrei-
ding van deze vormen van geweld een
halt toe te roepen. Er zijn vooral ade-
quate juridische maatregelen nodig op
zowel nationaal als internationaal
niveau. Als we, zoals ik in eerdere bood-

schappen al vaak heb gesteld, willen dat
de waardigheid van ieder mens erkend
en gerespecteerd wordt, zullen we het
hoofd moeten bieden aan de moeilijke
taak van het onderwijs en de culturele
ontplooiing. Er is één element dat abso-
luut niet mag ontbreken in het ethische
en culturele erfgoed van de menselijke
gemeenschap als geheel en van ieder
mens persoonlijk en dat is het besef dat
alle mensen dezelfde waardigheid bezit-
ten, evenveel respect verdienen en allen
dezelfde rechten en plichten hebben.

Vrede stichten in gerechtigheid is
een taak voor iedereen

7. Vrede voor ons allen vloeit voort uit
gerechtigheid voor ieder van ons. Nie-
mand is ontheven van deze taak die van
zo groot belang is voor de mensheid als
geheel. Deze taak gaat elke man en elke
vrouw aan, ieder naar zijn mogelijkhe-
den en verantwoordelijkheid.

Ik doe bovenal een beroep op u,
staatshoofden en regeringsleiders, de hoog-
ste hoeders van het recht in uw land.
Het is zeker niet eenvoudig voor u om
deze taak te vervullen, maar zij vormt
toch een fundamentele plicht. Mogen
de wetten die gelden in het land dat u
dient, gerechtigheid voor het volk
garanderen en stimuleren tot een groei-
end besef van burgerlijke verantwoor-
delijkheid.

Verder vereist het stichten van vrede
in gerechtigheid de medewerking van
alle sectoren van de samenleving, elk binnen
zijn eigen invloedssfeer en in goede
verstandhouding met andere groepe-
ringen binnen de maatschappij. Ik moe-
dig in het bijzonder u aan, docenten die
op alle niveaus betrokken zijn bij de
opleiding en vorming van de jongere
generatie: breng hen morele en burger-
lijke waarden bij, geef hun een besef van
rechten en plichten, te beginnen met de
ervaringen binnen de gemeenschap op
school zelf. Onderwijs hen in gerech-
tigheid om hen zo ook te onderwijzen
in vrede: dat is een van uw voornaamste
taken.

In het vormingsproces is het gezin
onmisbaar. Het gezin is de aangewezen
omgeving voor de menselijke vorming
van de jongere generatie. Uw voor-
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beeld, beste ouders, is in vergaande mate
bepalend voor het morele karakter van
uw kinderen: dat passen zij aan aan het
type relaties dat u onderhoudt in het
hart van het gezin en ten opzichte van
mensen daarbuiten. Het gezin is de eer-
ste leerschool van het leven, en de
invloed die men binnen het gezin
ondergaat, is bepalend voor de toekom-
stige ontwikkeling van een persoon.

Tot slot wil ik tot jullie zeggen, jonge
mensen in deze wereld, die spontaan
gerechtigheid en vrede nastreven: houd
het streven naar deze idealen altijd
levend en heb het geduld en het door-
zettingsvermogen om je daarvoor in te
zetten, in welke situatie je je concreet
ook bevindt. Verzet je zonder aarzelen
tegen de verleiding van illegale, snelle
manieren om valse droombeelden van
succes en rijkdom te bereiken. Heb
daarentegen oog voor wat goed en
kwaad is, zelfs wanneer dat offers van je
vergt en het je dwingt om tegen de
stroom in te zwemmen. Dan kunnen
we zeggen: “Gerechtigheid voor ieder
leidt tot vrede voor allen.”

Delen, de weg naar vrede

8. Het Jubileum van het jaar 2000
komt snel dichterbij, een tijd die voor
gelovigen op een bijzondere manier
gewijd is aan God, de Heer van de
geschiedenis, en een ieder eraan herin-
nert hoe totaal afhankelijk het schepsel
van de Schepper is. In de bijbelse tradi-
tie was het echter ook het moment
waarop slaven in vrijheid werden
gesteld, land aan de rechtmatige eige-
naar werd teruggegeven en schulden
werden kwijtgescholden. Zo werd de
toestand van gelijkheid die God tussen
alle leden van het volk wilde, hersteld.
Het is dan ook een bijzondere tijd om
te streven naar de gerechtigheid die
leidt tot vrede.

Krachtens hun geloof in de God die
liefde is en hun aandeel in de universele
verlossing van Christus, zijn christenen
geroepen om rechtvaardig te handelen
en met iedereen in vrede te leven, want
“Jezus geeft ons niet alleen vrede. Hij
geeft ons zijn Vrede gepaard met zijn
Gerechtigheid. Hij is Vrede en Gerech-
tigheid. Hij wordt onze Vrede en onze

Gerechtigheid.”10 Deze woorden heb ik
bijna twintig jaar geleden gesproken,
maar tegen de achtergrond van de radi-
cale veranderingen die zich thans vol-
trekken, krijgen ze een nog specifiekere
en fundamentelere betekenis.

Het onderscheidende kenmerk van
de christen moet – nu meer dan ooit –
bestaan in liefde voor de armen, de
zwakken en de lijdenden. Een leven in
dienst van deze veeleisende opdracht
vraagt om een totale omslag in de zoge-
naamde ‘waarden’ op grond waarvan
mensen alleen hun eigenbelang naja-
gen: macht, plezier, het gewetenloos
vergaren van rijkdom. Ja, juist tot deze
radicale bekering worden de volgelin-
gen van Christus opgeroepen. Zij die
zich verbinden om deze weg te volgen,
zullen werkelijk “gerechtigheid, vrede
en vreugde door de heilige Geest”
(Rom 14,17) ervaren en zullen “de
heilzame vrucht van een heilig leven”
(Heb 12,11) proeven.

Ik wil tegenover alle christenen in
alle delen van de wereld de oproep van
het Tweede Vaticaans Concilie herha-
len: “Men moet op de eerste plaats aan
de eisen van de rechtvaardigheid vol-
doen, opdat men niet als een gift van
naastenliefde aanbiedt, waartoe men
reeds op grond van rechtvaardigheid
verplicht is.”11 Een samenleving waarin
werkelijke solidariteit heerst, kan alleen
tot stand worden gebracht als de welge-
stelden zich in de hulp aan de armen
niet beperken tot het geven van wat ze
zelf niet nodig hebben. Het is boven-
dien niet voldoende om alleen materië-
le zaken te geven: er moet een bereidheid
tot delen zijn, zodat we het een eer zullen
vinden om zorg en aandacht te kunnen
besteden aan de behoeften van onze
broeders en zusters in moeilijke
omstandigheden. Christenen, volgelin-
gen van andere godsdiensten en talloze
mannen en vrouwen van goede wil
voelen zich in deze tijd geroepen tot
een eenvoudige levensstijl als voorwaar-
de om tot een eerlijke verdeling van de
vruchten van Gods schepping te
komen. Zij die in armoede leven, kun-
nen niet langer wachten: ze hebben nu
hulp nodig en hebben dus het recht om
onmiddellijk te krijgen wat ze nodig
hebben.
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10. Johannes Paulus II,
Homilie in Yankee-sta-
dion, New York (2 okto-
ber 1979), 1: AAS 71
(1979), 1169.

11. Tweede Vaticaans
Concilie, Decreet over
het lekenapostolaat,
Apos tolicam actuosi -
tatem, 8.



De heilige Geest aan het werk in
de wereld

9. De eerste zondag van Advent luidde
het tweede jaar van de directe voorbe-
reiding op het Grote Jubileum van het
jaar 2000 in, een jaar gewijd aan de hei-
lige Geest. De Geest van hoop is in de
wereld aan het werk. Hij is tegenwoor-
dig in de onbaatzuchtige dienstbaarheid
van hen die werken met verstotenen en
lijdenden, hen die immigranten en
vluchtelingen verwelkomen, hen die
moedig weigeren om een persoon of
een hele groep om etnische, culturele of
godsdienstige redenen af te wijzen. Hij
is in het bijzonder tegenwoordig in het
ruimhartige optreden van allen die zich
geduldig en volhardend blijven inzetten
voor vrede en verzoening tussen volke-
ren die voorheen elkaars tegenstander
en vijand waren. Dat zijn werkelijk
tekenen van hoop die ons stimuleren
om te streven naar de gerechtigheid die
tot vrede leidt.
In het hart van de evangelische bood-
schap staat Christus, de vrede en ver-
zoening van allen. Moge Hij zijn aange-
zicht doen lichten over de weg van de

mensheid, terwijl deze zich voorbereidt
om de drempel van het derde millenni-
um over te gaan!

Moge zijn gerechtigheid en zijn
vrede u allen, zonder onderscheid,
geschonken worden!

“Dan wordt de woestijn als een boom-
gaard, en die boomgaard wordt met een
woud gelijkgesteld. Dan woont het
recht in de woestijn, de gerechtigheid in
de boomgaard. En de gerechtigheid
brengt vrede voort, rust en veiligheid
zijn haar vruchten” (Jes 32,15-17)

Vanuit het Vaticaan, 8 december 1997

JOHANNES PAULUS II

Vertaling: drs. P. de Die
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