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Beste Maristen van Champagnat,

De tafel bewaard in ons stichtingshuis te La Valla is een symbool geworden
van de communiteit die er rond zat. Net als alle voorwerpen verbonden aan de
gebeurtenissen van onze eigen geschiedenis, linkt deze tafel ons aan de verhalen
die ons werden doorgegeven, en roept in ons heel wat gevoelens op.
Er kon geen beter beeld zijn om die 2de januari 1817 in herinnering te brengen,
toen Pater Champagnat zijn eerste volgelingen riep en hen uitnodigde te leven
als een familie van broeders. Vanaf dat moment deelden ze rond deze tafel het
brood en het woord, de vreugden en de zorgen, de dromen en de frustraties. Het
getuigenis van Broeder Laurent (Jean-Claude Audras) is zeer mooi:

Ze deelden rond deze
tafel het brood en het
woord, de vreugden
en de zorgen, de
dromen en de
frustraties.
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Pater Champagnat kocht een klein huisje boven de pastorie, waarin hij
in het begin een deugdzame jongeling vestigde. Mijn broer werd de 2de,
en ik de 3de, Couturier of Broeder Antoine werd de 4de, daarna Broeder
Barthélemy en de Eerwaarde Broeder Frans. We waren gedurende een tijd
met zes.
(…)
We waren heel arm in het begin; we aten brood dat de kleur van de aarde
had, maar wij hadden niets te kort. Onze goede Overste, als tederste der
vaders, had grote zorg voor ons. Ik herinner me steeds de moeite die hij
zich gaf toen ik ziek was in La Valla. Dagelijks kwam hij mij bezoeken en
hij had steeds iets mee om mijn lijden te verzachten. Door zijn woorden
van troost bemoedigde hij mij mijn lijden met geduld te dragen uit liefde
tot God.
(…)
Hij sprak ons dikwijls over de zorg die de Voorzienigheid neemt voor hen
die hun vertrouwen op haar stellen. Maar als hij sprak over Gods goedheid
en liefde voor ons, legde hij er zo’n sterk en overtuigend accent in dat hij
het goddelijk vuur waarvan hij vervuld was op ons liet neerkomen, zodat
de pijn, de werken en alle soorten ellende van het leven niet in staat waren
ons te doen wankelen. Hij had een zo grote verering tot de H. Maagd dat
hij ze ons inboezemde.
(…)
Een moeder heeft geen grotere tederheid voor haar kinderen dan Pater
Champagnat er voor ons had: de vergelijking is niet juist, want dikwijls
houden moeders van hun kinderen met een menselijke liefde, terwijl hij
ons werkelijk in God liefhad.
(…)
De goede Pater Champagnat had een vrolijk en zacht karakter, maar
vastberaden. Hij kon in zijn gesprekken prettige woorden gebruiken
om het gezelschap op te vrolijken. Hij was nooit in verlegenheid met de
broeders. We stelden hem soms tamelijk vervelende vragen, maar nooit
was hij in nood te antwoorden en hij deed het op een correcte manier
zodat alle broeders erover tevreden waren.

De tafel van La Valla, zo gekend bij ons, roept ons het leven van de eerste broeders
op, zo mooi verteld door Broeder Laurent. En zij is een voortdurende uitnodiging
geworden om de gave van broederschap op een eenvoudige, maar diepgaande
manier te beleven.
Ik vind het interessant vast te stellen dat een van de symbolen die gebleven zijn
onder ons in verband met het XXIste Algemeen Kapittel (2009), juist de tafel was.
Ronde tafels, om precies te zijn, rond dewelke het hele Algemeen Kapittel zich
afspeelde. Alhoewel het effect niet zo direct was gezocht, zijn deze tafels een sterk
visueel beeld geworden van de waarde van de broederlijke dialoog. Een boodschap
opgevangen niet alleen door de Maristen maar ook door externe waarnemers. In het
laatste monografisch nummer van het tijdschrift Religieus Leven (3/2016), gewijd
aan Algemene Kapittels, schrijft een salésiaanse zuster, María Dolores Ruiz Pérez het
volgende:
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Het beluisteren van een broeder
vraagt hem te beluisteren met
aandacht. Door deze luisterhouding
zeggen we: “Je interesseert me,
jij en wat je zegt.” En dat is niet
gemakkelijk vandaag, want de
kapittelvergaderingen, net als in
bijeenkomsten overal ter wereld,
hebben nieuwe technieken bij de
hand en daar is “de bekoring of
de valstrik” van de verstrooidheid
aanwezig, vooral in de typische
kapittelzalen, waar allen op een lijn
gezeten zijn. Alhoewel er nu wel
kapittelervaringen zijn die hebben
plaatsgevonden rond ronde tafels
in de kapittelzaal, zoals het XXIste
Algemeen Kapittel van de Broeders
Maristen in 2009.

In mijn inleiding van het Document van het XXIste Algemeen Kapittel zei ik dat de
brief geschreven door de kapittelleden, opgenomen in het einddocument, een
antwoord was op de regionale brieven die samengesteld werden gedurende de
voorbereidende fase op het Kapittel.
In feite denk ik dat de brief voorgesteld werd als een manier om de dialoog voort
te zetten die doorheen het hele Instituut begonnen was in de voorbereidende
fase en die doorging gedurende de vijf weken van het Kapittel, niet alleen rond de
tafels van de kapittelzaal, maar ook met vele andere personen, speciaal dankzij het
internet.
In diezelfde inleiding bevestigde ik dat deze brief, geschreven in eenvoudige en
directe stijl, een uitnodiging aan ons is de dialoog niet af te breken nu het Algemeen
Kapittel beëindigd is. Iedereen die, op een of andere manier, heeft deelgenomen aan
het kapittelverloop in zijn verschillende fasen, mag zich geïnterpelleerd voelen verder
te gaan met deze manier van luisteren en dialoog, om vertrouwd te worden met wat de
Heer vandaag vraagt van het Maristen-Instituut.

Het levend gesprek gaande houden:
het proces is het doel
Ik houd eraan te denken dat de dialoog begonnen bij het laatste Algemeen
Kapittel inderdaad niet afgebroken is. In elke Provincie of District waren er
gelegenheden om de zin van de oproep om met spoed op weg te gaan naar een nieuw
land verder te verdiepen. De Algemene Conferentie (2013) was een uitstekende
gelegenheid om enkele van die grote uitdagingen van het Algemeen Kapittel te
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verdiepen en concreet te maken; de Internationale Bijeenkomst voor MaristenZending (2014) zette opnieuw in de hele Maristen-wereld aan tot duizenden
gesprekken.
Verschillende andere ontwikkelingen, hetzij op generaal, regionaal of provinciaal
niveau, hebben veel dialoog gevraagd, en zo de deelname van velen bevorderd en
het gevoel mede-scheppers van een gemeenschappelijke toekomst te zijn.
In deze tijd van uitnodiging tot het XXIIste Algemeen Kapittel worden we allemaal
opnieuw geroepen rond de tafel te zitten of rond het vuur, en verder te spreken over
de werkelijk belangrijke zaken voor ons allen.
Ik ben er zeker van dat velen de ervaring hebben opgedaan van gesprekken met
een transformerende werking. Het is boeiend vast te stellen dat dat normaal geen
gesprekken zijn over de manier om zelf te veranderen of de ander te veranderen,
maar over hoe precies het proces van deelname aan een gesprek veranderingen
in ons teweegbrengt. Die ene zin, gezegd of gehoord; een levenservaring die het
hart geraakt heeft; een vraag die ons uit onze gewone manier van denken heeft
gebracht… ze zijn vervolgens zaden van verandering geworden. Ja, heel vaak heeft
het proces zelf de transformerende werking; het proces is dus, in zekere zin, het
doel.

Ik ben er zeker van
dat velen de ervaring
hebben opgedaan
van gesprekken met
een transformerende
werking.

De toekomst is niet een plaats waar we naartoe gaan,
maar een plaats die we scheppen.
De wegen die erheen leiden worden niet gevonden
maar gecreëerd,
en door deze wegen te creëren
veranderen zowel degene die ze creëert
als de bestemming.
Margaret Silf

We kunnen

Gods droom
“teleurstellen”
als we ons niet
laten leiden door
de H. Geest.

Paus Franciscus, in zijn homilie bij de openingseucharistie van de buitengewone
Synode over het gezin (2014), nodigde de deelnemers aan de Synode uit om
duidelijk te spreken en met nederigheid te luisteren… want, zo zei hij, we kunnen Gods
droom “teleurstellen” als we ons niet laten leiden door de H. Geest.
Ik denk dat het proces zoals uitgewerkt door de voorbereidende Commissie van
het Kapittel ons kan helpen om ons door de H. Geest te laten leiden. Daarvoor stelt
ze drie etappes voor die worden gecombineerd met de raadpleging die reeds in
gang is voor de herziening van de Constituties:

1.

Van oktober 2016 tot februari 2017: Alle Maristen-communiteiten
worden uitgenodigd drie bijeenkomsten te houden om samen in gesprek
op zoek te gaan naar wat het betekent de ervaring van La Valla vandaag te
leven.

2.

Van februari tot mei 2017: Als antwoord op de uitnodiging van Paus
Franciscus om een Kerk te zijn die naar buiten gaat, die zich laat bevragen
door de geografische en existentiële grenzen, wordt ons voorgesteld
naar buiten te gaan en de mensen aan de rand van de samenleving te
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ontmoeten, met een open hart en geest voor wat de H. Geest ons wil
zeggen doorheen deze personen. Dit zal zonder twijfel een goede weg
zijn om het gevaar van eigen-verwijzing te vermijden, waar de Paus zo
dikwijls voor waarschuwt.
3.

Van mei tot augustus 2017: Als voorafgaande stap tot het houden van
het Algemeen Kapittel organiseren de deelnemers van elke bestuurlijke
eenheid een soort ontmoeting, voor communiteiten of de hele Provincie,
waar men ervaringen van de voorgaande etappes met elkaar kan delen.
Dit zal de kapittelleden helpen de beleving van hun bestuurlijke eenheid
vast te stellen en deze rijkdom aan ervaringen over te dragen aan de
assemblee van het Kapittel.

Te zijner tijd zal men u de nodige informatie toesturen, maar nu reeds nodig ik u
uit dit op weg zijn ten diepste te beleven, met aandacht voor de bewegingen van de
Geest in elk van ons en door open te staan voor Gods verrassingen.

Spreek duidelijk en luister met nederigheid: een prachtig programma voor de
voorbereiding en het verloop van ons volgend Algemeen Kapittel!

Een nieuw La Valla
Bijeengeroepen met de slogan Een nieuw La Valla, nodigt het XXIIste Algemeen
Kapittel ons uit tot een nieuw begin, in diepe verbondenheid met de drie jaren van
voorbereiding op het begin van de derde eeuw van het Maristen-leven.
De H. Gregorius van Nyssa (4de eeuw) zei dat wij in het christelijk leven van
begin tot begin gaan, in een beginnen zonder einde. Dat betekent dat ons leven, als
christen, een voortdurend herbeginnen is, waardoor wij ons steeds opnieuw moeten
aanzetten tot het luisteren naar de Geest, en ons voortdurend moeten voorbereiden
Zijn wil in praktijk te brengen.
Onze Constituties (139) zeggen dat
een Algemeen Kapittel tot taak heeft
belangrijke zaken te behandelen die de
aard, het doel en de spiritualiteit van het
Instituut raken, en te bevorderen dat het
Instituut zich vernieuwt en aanpast en
daarbij zijn spiritueel erfgoed behoudt.
In zekere zin dus is elk Algemeen Kapittel
een moment van een nieuw begin,
vermits we ons gezamenlijk afvragen wat
God van ons wil op dit concreet moment
in de geschiedenis en wij proberen de
nodige middelen te voorzien om deze
uitdagingen te beantwoorden.
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Een nieuw La Valla is dus niet een appel om met heimwee en romantisme de
eerste Maristen-communiteit te herscheppen. Waar het om gaat is La Valla te
actualiseren in dit begin van de 21ste eeuw, terwijl een nieuwe wereld aan het
ontluiken is. Het Instituut is niet eens en voor altijd geboren in 1817, maar het wordt
steeds verder geboren.
De filosofe María Zambrano zegt:

Een mens heeft een onvolledige geboorte: hij is niet echt geboren
en niet volledig volgroeid voor deze wereld, want hij past er niet in
en het lijkt erop alsof niets hem kan voldoen; zijn geboorte is niet af,
net zoals de wereld die hem wacht niet af is. Daarom moet hij het
geboorteproces voltooien en zijn eigen wereld opbouwen; hij moet
steeds zichzelf op de wereld zetten en ook de realiteit die hij bewoont.

Wat een wondermooie taak van mee te werken aan de geboorte van het Instituut,
nog steeds onvoltooid!

Colombia, september 2017
Precies over een jaar, op 8 september 2017, begint het XXIIste Algemeen Kapittel in
Rionegro (Colombia), een veertig kilometer van Medellín. Het zal de eerste keer zijn
dat een Algemeen Kapittel plaatsvindt buiten de zetel van het Algemeen Bestuur. De
twee eerste Algemene Kapittels hadden plaats in Notre-Dame de l’Hermitage, acht
gingen door in Saint-Genis-Laval (Frankrijk), vijf in Grugliasco (Italië) en zes in Rome.

Bijna vanaf het
begin hebben we
klaar ingezien
dat het erop
aankwam zich te
verplaatsen als
teken van een
nieuw begin.

De Algemene Raad is tot dit besluit gekomen na anderhalf jaar studie en overleg.
Bijna vanaf het begin hebben we klaar ingezien dat het erop aankwam zich te
verplaatsen als teken van een nieuw begin, maar de moeilijkheid was de juiste
plaats te kiezen voor het vieren van het Kapittel. Bij de studie van de verschillende
mogelijkheden, heeft men rekening willen houden met enkele fundamentele
aspecten, waaronder:

1.

Het symbolisch karakter van de plaats.

2.

Aanwezigheid van minimumvoorwaarden voor het
werk van een talrijke groep gedurende verschillende
weken.

3.

De mogelijkheid om van de steun van een plaatselijke
Maristen-communiteit te kunnen genieten.
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De Algemene Raad heeft gedacht dat de gekozen plaats aan deze drie vereiste
voorwaarden voldoet.
Op de eerste plaats, het symbolisch karakter. We weten dat Colombia het eerste
land was van Latijns-Amerika dat een Maristen-aanwezigheid kende en dat meer dan
de helft van de Maristen-zending vandaag geconcentreerd is op het Amerikaanse
continent. Medellín is trouwens ook een sterk symbool in de geschiedenis van de
Kerk.

In 2017 zal men de 50ste verjaardag vieren van de 2de Algemene
Bisschoppen Conferentie van Latijns-Amerika, waarvan de
besluiten een diepe uitwerking hebben gehad niet alleen op de
Kerk van het continent maar eveneens op de universele Kerk.
Herinneren we ons dat bij deze Conferentie enkele welbekende
bisschoppen aanwezig waren, zoals Mgr. Pironio, Mgr. Samuel
Ruiz, Mgr. Leonidas Proaño en Mgr. Hélder Câmara. Medellín
staat voor de nodige volbrachte inspanning om de geest van
Vaticanum II te verwezenlijken in Latijns-Amerika en bood
drie voorname elementen van de identiteit van de Kerk op dit
continent: de voorkeur voor de armen, de bevrijdingstheologie
en de basiskerkgemeenschappen.
Om het symbolisch karakter van de plaats nog meer te
verdiepen, mogen we zeggen dat Colombia een land van
contrasten is en zo aan de kapittelleden de ervaring van naar
de randgebieden te gaan kan bevorderen. Colombia heeft een
multiculturele en multi-etnische bevolking en staat bekend om
de hartelijkheid van zijn bevolking en haar onthaalzin, maar
beleeft eveneens sinds 1960 een intern gewapend conflict. Het
land beschikt over vele natuurlijke rijkdommen maar is, volgens
het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, van 134
landen het 14de land met de grootste ongelijkheid. Deze laatste
jaren is de kwaliteit van het onderwijs erop vooruitgegaan, maar
bijna een half miljoen minderjarigen genieten geen onderwijs, en
onder hen zijn ongeveer 5000 straatkinderen.

Ik onderlijn tenslotte nog dat Colombiaans-Amazonië, dat deel uitmaakt van de grote
Amazone-regio, door Paus Franciscus in Laudato Si’ als long van de planeet wordt aangeduid
door haar overdadige biodiversiteit en extreem belangrijk is voor de hele planeet en de
toekomst van de mensheid (48). Colombia is het tweede land van de wereld in biodiversiteit;
daarom zal het in die context gemakkelijker zijn de dringende oproep te horen tot nieuwe
dialoog over de manier waarop we bouwen aan de toekomst van de planeet. Wij hebben nood
aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging voor het milieu die we beleven en
de menselijke wortels ervan ons allen betreffen en ons allen raken. (14)
Wat de andere voorwaarden die we verlangden voor deze plaats betreft, denk ik dat
daaraan adequaat zal worden voldaan in het huis van de Broeders van de Christelijke
Scholen waar het Kapittel zal plaatsvinden, en de nabije Maristen-communiteiten van
Colombia.
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Allen opgeroepen
We zouden ons allen opgeroepen moeten voelen het gebeuren van het Kapittel
echt te beleven zoals onze Constituties (138) ons vragen:

Het Algemeen Kapittel is een vertegenwoordigende vergadering van het
hele Instituut. Het is de representatie van de deelneming van alle Broeders
aan het leven en de zending van het Instituut en de uitdrukking van hun
verantwoordelijkheid voor het bestuur.
Het is het hoogste buitengewoon gezagsorgaan. Het wordt voorgezeten door Broeder
Algemene Overste. Hij roept het gewone Algemeen Kapittel elk acht jaar bijeen.

Om het principe van de representativiteit respecteren, zal het aantal gekozen
afgevaardigden met 15 meer broeders zijn dan het aantal leden van rechtswege.
Ambtshalve zijn lid van het Algemeen Kapittel: Broeder Algemene Overste, de vorige
Broeder Algemene Overste, Broeder Vicaris Generaal en de leden van de Algemene
Raad in functie bij de opening van het Kapittel, en de Broeders Provinciaal (C 140.1
en 140.2). Dit XXIIste Algemeen Kapittel zal dus een totaal van 79 kapittelleden
hebben: 32 van rechtswege en 47 gekozenen.

Dit XXII
Algemeen
Kapittel zal dus
een totaal van
79 kapittelleden
hebben: 32 van
rechtswege en 47
gekozenen.
ste

De taken van deze 79 kapittelleden zijn nauwkeurig beschreven in de Constituties
(139):

•

Broeder Algemene Overste, Broeder Vicaris Generaal en de leden van de
Algemene Raad te kiezen, volgens eigen recht;

•

belangrijke zaken te behandelen die de aard, het doel en de spiritualiteit
van het Instituut raken en te bevorderen dat het Instituut zich vernieuwt
en aanpast en daarbij zijn spiritueel erfgoed behoudt;

•

de Statuten vast te leggen die het hele Instituut aangaan;

•

eventueel wijzigingen van enkele punten van de Constituties voor te
leggen aan de H. Stoel.

Alle eeuwig geprofeste broeders kunnen als afgevaardigden voor het Algemeen
Kapittel gekozen worden, behalve degenen die in exclaustratie zijn of die bezig
zijn over te gaan naar een ander Instituut. Alle broeders met tijdelijke en eeuwige
geloften kunnen afgevaardigden kiezen voor het Algemeen Kapittel, behalve
degenen in exclaustratie of bezig over te gaan naar een ander Instituut. De broeders
zullen op gepaste tijd de nodige inlichtingen ontvangen om deze verkiezingen uit te
voeren.
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De broeders
kapittelleden en de
andere deelnemers
aan dit Algemeen
Kapittel hopen te
mogen rekenen op
jouw ervaring, jouw
reflectie, jouw gebed
en jouw steun.

Overeenkomstig de normen van de Statuten van het Algemeen Kapittel (12),
zal de Algemene Raad andere personen (leken, mannen en vrouwen, jonge
broeders) uitnodigen; hun aantal mag niet meer zijn dan 20% van het totale aantal
kapittelleden. In dialoog met de voorbereidende commissie zal de aard en duur van
de deelname van deze uitgenodigde personen geregeld worden.
We kunnen niet allemaal direct deelnemen aan het Algemeen Kapittel in
Colombia. Maar we zijn allen uitgenodigd onze bijdrage te leveren gedurende
verschillende fasen van voorbereiding, realisatie en uitwerking van dit Kapittel.
De broeders kapittelleden en de andere deelnemers aan dit Algemeen Kapittel
hopen te mogen rekenen op jouw ervaring, jouw reflectie, jouw gebed en jouw
steun.

Iets loslaten om het geheel te
bewaren
Wij gaan van begin naar begin, langs eindeloos herbeginnen. Een Algemeen Kapittel
is een gelegenheid die ons aangeboden wordt om te herbeginnen. Het is een
prachtige gelegenheid maar ook een pijnlijke, omdat ze betekent dat we het terrein
dat we kennen verlaten om een nieuw territorium te betreden.
Doorheen de H. Schrift, vanaf Genesis tot de Openbaring, is er een leidraad: sta
op en ga, begin opnieuw. Dat is op beslissende momenten gezegd geweest: aan
Abraham, aan het volk van Egypte, aan de profeten die zich geïnstalleerd hadden,
aan Jonas, aan Elias, aan grote zondaars, aan Jozef bij de vlucht naar Egypte en bij
de terugkeer, in de Handelingen van de Apostelen… Sta op en ga wordt vandaag aan
elk van ons gezegd, ja aan alle Maristen van Champagnat. Zo luidde in feite ook de
uitdrukkelijke uitnodiging van het XXIste Algemeen Kapittel: Ga, met Maria, met spoed
naar een nieuw land!

Een Algemeen
Kapittel is een
gelegenheid die
ons aangeboden
wordt om te
herbeginnen.

Nooit stop ik verwonderd te zijn telkens ik de edelmoedigheid en beschikbaarheid van vele
personen zie die met vreugde een nieuw begin aanvaarden. Ik zie het elk jaar, als in Provincies of
Districten nieuwe communiteiten, nieuwe projecten worden gelanceerd. Ik zie het als ik brieven van
broeders of leken ontvang die bereid zijn te herbeginnen, daar waar het meest noodzakelijk is in de
wereld. Jonge mensen, maar ook enkelen in hun ouderdom, zoals Abraham, zijn bereid hun land te
verlaten en zich open te stellen voor het onbekende.
Een Algemeen Kapittel laat toe zulke beslissingen te nemen op collectief niveau. We zitten niet
meer vast aan wat in het verleden werd gedaan of aan alleen het beheren van reeds bestaande
dingen; nee, we laten ons leiden door de altijd opwellende nieuwheid van de Geest.
En wij weten goed dat elke keuze een loslaten inhoudt. Er is een verhaal van Jochanan ben Zakkaj,
een rabbijn. In het jaar 68 wilde hij, zich bewust van het onvermijdelijke lot dat de stad en de
tempel van Jeruzalem wachtte (die inderdaad in het jaar 70 verbrand en vernield werden), het meest
kostbare, de Thora, redden. Daartoe voorzag hij de stad te verlaten, die werd bezet door Vespasianus.
En zo legde Jochanan ben Zakkaj zich op een dag, wetende dat Vespasianus alleen toeliet dat doden
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de stad uit mochten om begraven te worden, in een doodskist en slaagde erin
zichzelf en de Thora te redden.
Later presenteerde Jochanan zich bij de Keizer om hem de gunst te vragen
het kleine Sanhedrin van Yavne (het huidige Tel Aviv) te redden. Daar herstichtte
hij het judaïsme als volk van de Thora en zo redde hij de voornaamste kern.
Paolo De Benedetti, een Italiaanse theoloog en biblist van joodse oorsprong,
becommentarieert als volgt deze episode:

De beslissing van rabbijn Jochanan was van onschatbaar belang voor het judaïsme:
hij slaagde erin de continuïteit van de traditie te bewaren, de doorlopende ketting van
de gesproken Wet, en samen met de andere meesters in Yavne wist hij de wettelijke,
rituele, organisatorische en morele middelen te verzekeren zodat het judaïsme kon
overleven (…).Wat één mens kan doen geeft ons veel om over na te denken: rabbijn
Jochanan was een wijze man zonder officieel gezag (…). Hij was nochtans de enige die
zag wat men moest bewaren en wat men moest loslaten om het geheel te bewaren
(…). Hij wist de tekenen van de tijd te interpreteren, zoals men vandaag zou zeggen.
Maar in deze tekenen zag hij niet alleen de geschiedenis maar ook de mysterieuze wil
van God, die hij gewoonlijk vereerde in al zijn voorschriften.

Moge het God behagen dat ook wij, zoals rabbijn Jochanan, op dit historisch
moment bekwaam zijn te onderscheiden wat bewaard moet worden en wat we
moeten loslaten om het geheel bewaren.

De icoon van de Visitatie laat twee
buitengewone voorbeelden van materniteit
zien. De filosofe Antonella Lumini, die zichzelf
kluizenaar in de stad noemt, drukt het heel fijntjes
uit:

Maria beeldt het ontwaken van de originele
onschuld uit, vlekkeloos gebleven sinds
het begin en behoed in het hart van de
mensheid (…). Elizabeth daarentegen, de
oude onvruchtbare vrouw, wordt moeder uit
genade, ondanks dat het haar onmogelijk zou
zijn. Zij stelt een onvruchtbare en vermoeide
mensheid voor waarvan de onverwachte
vrucht ontluikt als het laatste malen van
de molen dat de levende kiem voortbrengt
waaruit iets nieuws kan ontstaan.
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Opdat de materniteit van deze twee vrouwen zich kon realiseren, was zowel het
“JA” van Maria, uitdrukking van haar openheid voor de gave van de Geest, nodig als
ook het “NEEN” van Elizabeth (Neen, Johannes zal hij heten), waarmee ze brak met
de traditie van “maar het is altijd zo geweest”, om trouw te zijn aan de wil van God. In
feite betekent Johannes degene die trouw is aan God.
Mogen wij ons laten inspireren door de moed van deze twee gelovige vrouwen,
Maria en Elizabeth.
Mogen zij ons begeleiden in onze onderscheiding en hun kracht aan ons
doorgeven, speciaal aan de leden van het XXIIste Algemeen Kapittel, opdat zij ja of
neen kunnen zeggen, volgens de inspiratie van de H. Geest, en zo nieuw leven te
laten geboren worden.
Broederlijk,

Gebed voor het XXIIste Algemeen Kapittel
God Vader, Zoon en Heilige Geest,

om samen een nieuw begin te scheppen.

vervul onze harten met het geloof,

Zeker van Uw trouw, Heer,

de moed en het plan

en omdat wij delen in het werk van Maria,

van onze Heilige Stichter Marcellinus,

bidden wij U, ons onder Uw bescherming te nemen

nu de derde eeuw van de

en de voorbereiding, de onderscheiding en de

Maristen van Champagnat begint.

besluiten

Verenigd rond Maria, onze goede Moeder,

van ons XXIIste Algemeen Kapittel te leiden.

willen wij slechts U zoeken,

Moge deze tijd van herinnering, van verzoening en

en banden van broederschap vlechten

van vieren

met al onze broeders en zusters,

vervuld zijn van wijsheid, durf, dankbaarheid en

dragers van Uw Blijde Boodschap zijn

geloof.

bij kinderen en jongeren,

En dat wij nooit ophouden met spoed te gaan

speciaal degenen van de randgebieden.

naar een toekomst die ons roept, vandaag en altijd.

God, steeds vol van liefde,

Amen.

vertrekkende van onze eenvoudige stichting in La
Valla,

Voorbereidingscommissie

komen wij nu op de drempel van onze derde eeuw,

XXIIste Algemeen Kapittel
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