Ga met Maria met spoed
naar een nieuw land!
Brief van het XXIe Algemene Kapittel

B

este broeders/fraters, leken-Maristen en jonge
Maristen,
Een hartelijke, broederlijke groet
van het XXIe Algemene Kapittel.
Mogen we in ons leven en in
onze zending de aanwezigheid
van Jezus, de tederheid van onze Goede Moeder en de moed
van Marcellinus Champagnat
ervaren.
We zijn al enkele maanden op
weg met de voorbereidingen
voor het Kapittel. En zo zijn we
in Rome gearriveerd met het enthousiasme van vele mensen –
broeders/fraters, leken-Maristen en jongeren – die aan het proces
nieuwe harten voor een nieuwe wereld hebben deelgenomen.
Nu richten wij ons met deze brief tot jou, broeder/frater, leek,
jonge Marist, om je deelgenoot te maken van het goede nieuws
dat we hebben ervaren en om onze hoop en passie op jou over
te brengen. Met Maria zeggen we: Magnificat!
“Zie, Ik maak alles nieuw.” (Ap 21,5)
We zijn voor enkele dagen hierheen gekomen vanuit ons dagelijkse werk en leven, en samen hebben we hier onze tent opgezet. We hebben elkaar als broeders en zusters ontmoet en ervan
genoten deel van dezelfde familie uit te maken, de familie van
Marcellinus Champagnat.
Met het oog op de verscheidenheid van onze roepingen en
culturen hebben we God gedankt voor de weelde van onze levenswijzen en apostolaatsvormen waarin Marcellinus’ charisma
tot uitdrukking komt in de wereld van vandaag. Bij onze overwegingen, gebeden en gesprekken hebben we aandachtig geluisterd
naar God, die ons hart verandert en ons Zijn aanwezigheid laat
zien in de tekenen der tijd en in het leven van onze broeders en
zusters.
We zaten tijdens het Kapittel aan ronde tafels, wat de dynamiek
bevorderde en het gemakkelijk maakte om in de geest van het
Evangelie naar elkaar te luisteren, als broeders met elkaar in
gesprek te gaan, beslissingen te nemen en die in praktijk te

brengen. Het was een waardevolle vorm van gemeenschapzijn, die ons bewust maakte van
het plezier dat we beleven aan
het samenleven als broeders en
zusters, in alle eenvoud. Ja, het
is de moeite waard om vandaag
Marist te zijn.
We zijn gelukkig met de keuze
van br./fr. Emili Turú als onze
nieuwe Algemeen Overste en
zijn team voor de bezieling en
leiding van het instituut. We zijn
God dankbaar daarvoor.
Maria’s aanwezigheid bij ons werd sterk gevoeld. Ze heeft ons bij
de hand genomen en haar moederlijke liefde laten zien; ze heeft
ons aangespoord naar een nieuw land te gaan.
Een God die ons verrast… (Lc 1,29)
God heeft een droom voor elk van ons, voor de mensheid en
voor ons instituut. Door naar ons hart te luisteren, ontdekken
we Zijn liefde, barmhartigheid en tederheid als God die Vader en
Moeder is. Tegelijk erkennen we onze zwakheden en onbestendigheid. Deze zelfde ervaring zette Marcellinus ertoe aan actie te
ondernemen, moedig te zijn en risico’s te nemen. Zijn droom was
om “Jezus Christus te doen kennen en beminnen” bij kinderen en
jongeren.
Wij willen zijn droom laten voortleven, als mannen en vrouwen
van God, profeten van broederschap in een wereld die onpersoonlijk is geworden, die zoekt naar betekenis en dorstig is naar
God. We voelen ons geroepen om te antwoorden, als broeders en
zusters, getuigen van Gods liefde en moederlijke gezicht.
…en ons een nieuw hart geeft (Ez 36,26)
We hebben God tot ons horen zeggen: “Jullie moeten opnieuw
geboren worden” (Joh 3,7). De uitnodiging die Jezus ons geeft,
is om ons in ons hart te bekeren. Dit houdt in dat we diep van
binnen besluiten open te staan voor Gods genade, om door Hem
veranderd te worden. Alleen als we een open hart en geest hebben, kan God ons veranderen door ons te leren met Zijn ogen
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en hart te leven. Gods liefde zet ons aan tot bekering, ze zet
ons aan om de kern van onze respectieve roepingen terug te
vinden. De wereld is dorstig naar echte getuigen, mensen die
hun leven op het spel zetten, zodat iedereen het Goede Nieuws
te horen krijgt: “Het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer
u!” (Mc 1,15)
We hebben met een realistische blik naar onze beschikbare
mogelijkheden gekeken en ook naar onze beperkingen en
tekortkomingen. We zien harten die hard geworden zijn door
routine en conformisme. We voelen het gewicht van de toenemende vergrijzing en het dalende aantal broeders/fraters
op ons drukken. We maken ons zorgen over onze identiteit en
over hoe onze levenswijze er in de toekomst zal uitzien. We
vinden het moeilijk communiteiten te vormen die profetisch
zijn. We hebben de herstructurering nog steeds niet geheel ter
harte genomen. Onze spirituele armoede is nog altijd een punt
van bezorgdheid; het lukt ons nog niet Jezus en Zijn Evangelie
centraal te stellen in ons leven. En onze veranderende wereld
vormt een blijvende uitdaging voor onze structuren en projecten.
Maar God heeft ons verrast met een bezoek, zoals Hij Maria
verraste om Jezus’ geboorte aan te kondigen. Hij heeft ons
gevraagd naar een nieuw land te gaan. Klein en zwak als we
zijn, hebben wij ons afgevraagd: “Maar hoe moet dat dan op dit
moment in onze geschiedenis?” Door aan Marcellinus te denken, hebben we echter kracht en moed gevonden: “Als de Heer
het huis niet bouwt…” We hebben mogen inzien dat in onze
“kleinheid” Gods grootheid verborgen ligt, dat in onze zwakte
de tedere hand van God-die-Liefde-is te vinden is.

Samen hebben we over onze toekomst gedroomd
en mogen ontdekken wat het belangrijkste is wat
God vandaag van ons vraagt:
Laten we met Maria met spoed naar een nieuw
land gaan!
We voelen ons door God gedreven naar een nieuw
land te gaan, om de geboorte van een nieuw tijdperk voor het Maristencharisma gemakkelijker te
laten verlopen.
Dit veronderstelt dat we bereid zijn in beweging te
komen, los te laten, te beginnen aan een reis die
we de komende acht jaar gaan maken, een reis
van bekering voor ieder van ons persoonlijk en
voor het hele instituut.
We bewandelen deze weg met Maria als onze gids
en reisgenoot. Haar geloof en de manier waarop
zij zich beschikbaar maakte voor God, inspireren
ons om deze pelgrimstocht te ondernemen.
Dit “nieuwe land” is een werkelijke vernieuwing
van het instituut, en het vraagt dat we ons echt
veranderen in ons hart.

De geest van dit XXIe Algemene Kapittel, het naderende
200-jarige bestaan van het instituut en een dieper bewustzijn van ons internationale karakter, dit alles zet ons aan
tot:
A. Een nieuw religieus leven dat sterk geworteld is
in het Evangelie en ons aanspoort om op een nieuwe
wijze broeder/frater te zijn
Tijdens dit Kapittel heeft de Geest ons geroepen een “nieuwe manier om broeder/frater te zijn” te begroeten. We
moeten terughalen wat de naam die Marcellinus ons heeft
gegeven, “Kleine Broeders van Maria”, oorspronkelijk betekende:
• Broeders, zonen van dezelfde Vader, geroepen door Hem
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• Broeders voor arme kinderen en jongeren, aanwezig bij
hen en hen helpend hun leven zin te geven. Broeders die gepassioneerd een teken van Gods liefde willen zijn en die de
moed hebben om daar te gaan waar anderen niet komen.
• Broeders zonder grenzen, open en bereid om de diversiteit van ons instituut te verwelkomen, geroepen om onze
grenzen te overschrijden en ons door anderen te laten
evangeliseren.
• Broeders van Maria, die samen met haar op weg zijn, die
zich uitgenodigd weten haar in het Evangelie te ontdekken,
de eerste op de weg van het geloof. Broeders als Marcellinus, voor wie Maria een moeder en voorbeeld was. “Toen,
van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.” (Joh
19,27)
Laten we terugkeren naar het hart van ons leven als broeders/fraters, als gewijde religieuzen, zodat we voor de wereld
een levende herinnering aan het Evangelie worden.
B. Een nieuwe relatie tussen broeders/fraters en leken,
gebaseerd op gemeenschap, waarin we samen zoeken
naar een grotere vitaliteit van het Maristencharisma
voor onze wereld
We erkennen en steunen de roeping als leken-Marist. We
geloven dat de Geest ons uitnodigt als een nieuwe gemeenschap van broeders/fraters en leken te leven. Dit vergroot
de vitaliteit van het Maristencharisma en de zending in onze
wereld. We beschouwen dit als een “kairos”, een mogelijkheid om het Maristencharisma moedig te delen en te leven
door allemaal samen een profetische, op Maria gerichte
kerk te vormen.
• De internationale bijeenkomst rond het thema Maristenzending in Mendes betekende voor broeders/fraters en leken-Maristen een gelegenheid om het gemeenschap-zijn te
ervaren. Samen voelden we ons geroepen om ons leven en
onze Maristenzending nieuw leven in te blazen: één hart,
één zending.
om ons leven geheel te geven door onze religieuze wijding,
waarbij we Jezus Christus centraal stellen in ons leven. Elke
broeder/frater is zelf de eerste verantwoordelijke voor zijn
proces van bekering.

• We zijn tevreden over het nieuwe document “Samen rond
dezelfde tafel”, dat we als een bron voor overweging en onderscheiding voor de komende jaren zien.
• We geloven in vormingsprocessen en -ervaringen waaraan
zowel broeders/fraters als leken-Maristen deelnemen. Ze
garanderen een goede vorming en zorgen ervoor dat we de
inzichten en ideeën van onze stichter trouw blijven.

• Broeders onder broeders, allemaal geroepen om een
teken van Gods koninkrijk te zijn door een eenvoudige manier van leven, door ons leven en geloof te delen, door een
vernieuwde vorm van gebed, en door elkaar te vergeven.
Broeders in een communiteit die zichtbaar en open is, geïnspireerd door het enthousiasme van de eerste communiteit
in La Valla en met dezelfde moed als in de eerste tijd van
l’Hermitage; broeders die zich gestimuleerd voelen door het
trouwe getuigenis van onze medebroeders/confraters die
martelaar werden.

• We steunen de Champagnat-beweging binnen de Maristenfamilie en andere vormen van Maristenleven en van verbondenheid met de Maristen die overal ter wereld ontstaan.
We achten het noodzakelijk om processen te ontwikkelen
die het alle Maristen mogelijk maken medeverantwoordelijk
te zijn voor ons leven, onze spiritualiteit en onze zending.
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Laten we met Maria met spoed naar een nieuw land
gaan! (Lc 1,39)

• Als broeders/fraters en leken-Maristen hebben we allemaal
de verantwoordelijkheid om nieuwe Maristenroepingen te
zoeken. De woorden die Marcellinus uitriep, “We hebben
broeders nodig!”, is ook voor ons vandaag een uitdaging.
Mogen we ieder, broeder/frater of leken-Marist, de moed
hebben om jonge mensen uit te nodigen zich bij ons aan te
sluiten en broeder/frater of leken-Marist te worden.

Op dit moment in onze Maristengeschiedenis heeft God
ons de bijzondere gelegenheid van dit Algemene Kapittel
gegeven om naar de essentie van ons charisma terug te
keren. Na deze Kapittelervaring voelen we, net zoals de Emmaüsgangers, dat ons hart in vuur en vlam staat: “Was het
niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak?”
(Lc 24,32)

C. Een duidelijk zichtbare aanwezigheid bij arme kinderen en jongeren
Kijk naar de wereld met de ogen van arme kinderen

We hebben ons laten veranderen en worden nu gezonden
om het goede nieuws aan de Maristenwereld te vertellen.
Dit gedeelte van onze pelgrimstocht is voorbij, maar de reis
gaat door. De boodschap van het Kapittel moet nu het hele
instituut bereiken en zich daar wortelen. Daarom zeggen wij,
de leden van het XXIe Algemene Kapittel, nu:

Laten we, met Maria van de Visitatie en met Marcellinus
Champagnat, met spoed op weg gaan naar de jonge Montagne. Laten we kinderen en jongeren, vooral de allerarmste,
naar Jezus Christus brengen, “in alle bisdommen ter wereld”.
In hun gezichten zullen we het gezicht van God zelf zien.

• tegen jou, oudere medebroeder/confrater die het beste
van je leven aan de zending van het instituut hebt gegeven:
dank je wel voor je loyaliteit. We blijven op je rekenen, op je
getuigenis, je aanwezigheid, je vreugde en je gebed!

• We nodigen iedereen die in onze scholen en sociale
projecten werkt uit om hun leerlingen te leren hun hart,
hun leven en hun doen en laten te veranderen, zodat ze
opgroeien tot betrokken mensen die meebouwen aan een
faire, op solidariteit gerichte samenleving, tot mensen die
respect hebben voor leven en milieu, om zo een betere,
leefbare wereld te creëren. “Naar een nieuw land gaan” betekent dat we verantwoordelijkheid voor de zending delen,
dat evangelisatie en een voorliefde voor de armen prioriteit
krijgen, en dat we het Maristencharisma doorgeven aan een
nieuwe generatie opvoeders.

• tegen jou, medebroeder/confrater van middelbare leeftijd:
vervolg je reis. Wees niet bang voor de nieuwe wegen die
voor je liggen. Jezus, Maria, Marcellinus en je medebroeders/
confraters reizen met je mee. De tijd dringt, ga maar gauw
verder met een nieuw hart voor een nieuwe wereld!

• We stimuleren de interculturele en interreligieuze dialoog
op basis van respect, wederzijdse groei en gelijkwaardigheid
tussen de verschillende religies, culturen en etnische groepen (zie Mendes).

• tegen jou, jonge medebroeder/confrater die aan het begin van een leven als Marist staat: leef in vreugde en hoop
op een toekomst waar het geschenk en de opoffering van
jouw leven aan God zal helpen de wereld van kinderen te
veranderen. We rekenen op jou, je dynamiek en je geloof. De
toekomst van het Maristenleven ligt in jouw handen!

• We willen een internationale, interculturele mentaliteit
met betrekking tot de Maristenzending ontwikkelen. Het
ad gentes project is een uitnodiging om onze inzet voor de
zending in het instituut te vergroten.

• tegen jou, aankomende medebroeder/confrater in ons
postulaat of noviciaat: leef ten volle dat je je leven geeft
aan Jezus, die jou heeft geroepen. God is trouw en Hij houdt
oneindig van jou. Wees er gelukkig mee dat je Marist bent!

• Met het beeld in gedachten van Maria en Jozef die naar Egypte vluchtten om het kind Jezus te beschermen, voelen we ons
gestimuleerd om experts en pleitbezorgers te worden op het
vlak van de rechten van kinderen en jongeren, om onze stem
moedig en profetisch te laten horen in de maatschappij.

• tegen jou, leken-Marist, broeder of zuster die er in je hart
naar verlangt je doop ten volle te leven in het charisma van
Marcellinus Champagnat: laten we de reis samen maken!
• tegen jou, jonge Marist die droomt van een betere wereld:
neem de tijd om je ogen te openen voor de realiteit van de
wereld om je heen. Luister in je hart naar wat God tegen je
zegt. Laten we de reis samen maken!

• We voelen een sterke impuls om sociale, economische,
culturele en religieuze praktijken die kinderen en jongeren
onderdrukken aan te vechten. Het is tijd dat we ons allemaal
bij het werk van de Maristenstichting voor Internationale
Solidariteit (FMSI) aansluiten.

Maria en Marcellinus hebben deze pelgrimstocht beleefd.
De tijd is nu gekomen om samen op reis te gaan.
Nieuwe Maristen op weg naar een “nieuw land”!

• Als internationale broedercongregatie voelen we ons
verantwoordelijk voor onze provincies en districten die het
in economisch opzicht zwaar hebben. We zijn geroepen om
solidariteit vorm te geven door onze materiële middelen en
onze mankracht te delen.

Met een broederlijke groet,
de broeders/fraters van het XXIe Algemene Kapittel
Rome, oktober 2009


