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Prolegomena  
13 maart 2013 nieuwe paus 
SJ pater die kiest voor de naam Franciscus 
Naam als programma: 
Bescheiden en dienstbaar 
Inzet voor de armen en de kwetsbaren 

Inzet voor de natuur als Gods schepping 
 
Juli 2013 bezoek aan Lampedusa 
Veel vluchtelingen zijn in de Middellandse Zee verdronken 
Tegenover de globalisering van de onverschilligheid pleit de paus voor een globalisering van de 

barmhartigheid en solidariteit 

 
 
2015 Encycliek Laudato Si 
Zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis 
 
Bedreiging van de aarde door antropocentrische versmalling van het denken en een technocratisch 
denken in termen van beheersen 

 
Centraal woord: integrale ecologie ( hoofdstuk 4). 
Ecologie heeft een theologische, sociale en biologisch dimensie. 
Het gaat om de relatie met God, de mensen onderling en de andere onderdelen van de schepping 
Verbinden van micro-ethiek, sociale gerechtigheid en duurzaamheid 
Dus: 
Inzet voor een cultuur van het leven 

Inzet voor globale sociale gerechtigheid 
Inzet voor het behoud van de aarde als ons huis 

 
Belang van bondgenoten:  
Andere christenen 
Andersgelovigen 

Alle mensen van goede wil 
Alle spirituele bronnen mobiliseren om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. 
 
 
2020 Fratelli Tutti 
Vele lijnen van Laudato Si worden doorgetrokken  
Nu vanuit een broeder- en zusterschap van alle mensen als schepselen van God  

Vgl. centrale noties katholiek sociaal denken sinds 1894, Rerum Novarum 
Menselijke waardigheid 
Personalisme 
Solidariteit 
Bonum commune/algemeen welzijn 

Subsidiariteit 
 

Hoofdstuk 1 Donkere wolken boven een gesloten wereld 
Nationalisme: eigen natie superieur 
Globalisering met veel verliezers  
Economisch eigenbelang centraal 
Aantasting van de mensenrechten 
Onverschilligheid voor vluchtelingen en migranten  

Bedreiging van de vrede  
Alternatief: 
Een sociale globalisering, gericht op het bonum commune/algemeen welzijn 



Hoofdstuk 2 Meditatie over de parabel van de barmhartige Samaritaan 

Zorg voor alle mensen die langs de kant van de levensweg liggen 

Oproep tot een universele liefde, juist ook voor de vreemdeling 
Zijn wij de barmhartige Samaritaan of de man langs de weg? 
Morele failliet van het westen.  
 
Hoofdstuk 3 Groeien naar een open wereld met plek voor iedereen 
Een wereld zonder uitsluitingen en zonder vreemden 

Gods liefde is universeel 
Onze liefde moet universeel zijn 
 
Hoofdstuk 4 Open hart voor de wereld 
Streven naar universele broederschap 
Speciale aandacht voor de vluchtelingen en migranten 

Verwelkomen 
Beschermen 
Waarderen 
Integreren  
 

Hoofdstuk 5 Een betere politiek 
Om de universele broederschap te bereiken is goede politiek nodig.  

Gevaar van populisme 
Gevaar van economisch liberalisme: zwakkeren vallen buiten de boot 
Een politiek bepaald door liefde is niet utopisch maar een keuze 
Liefdadigheid is goed; rechtvaardigheid is beter  
 
Hoofdstuk 6 Dialoog en vriendschap in de maatschappij 
Maatschappelijke dialoog voor een nieuwe cultuur 

Samen bouwen aan een broederlijke samenleving 
Zoeken van consensus 
 
Hoofdstuk 7 Wegen van vernieuwde ontmoeting 
Wonden genezen door hernieuwde ontmoeting. 
Implicatie van een “ cultuur van het leven” / brede visie op pro life:  

Wegen van vrede gaan 
Conflicten zijn tussen mensen en volkeren onvermijdelijk. 

Maar geweld mag bij het oplossen van conflicten geen rol spelen.  
Groot kwaad niet vergeten ( Shoah; bommen op Hiroshima)  
Proces van vergeving en herstel; maar nooit vergeten  
Nooit meer oorlog 
Afwijzing van de doodstraf  

 
Hoofdstuk 8 Godsdiensten in dienst van broederlijkheid in de wereld 
Godsdiensten zijn geroepen om broederschap in de wereld te bevorderen. 
God is Vader van alle mensen. 
Voor christenen is Jezus de bron van menselijke waardigheid en broederlijkheid 
Belang van interreligieuze dialoog 
Ieder godsdienstig geweld / terrorisme uitbannen 

Onze God heeft geen menselijke verdediging met geweld nodig ( vgl. verklaring van Abu Dhabi, 
februari 2019)   
 
Vergelijk twee gebeden: tot Schepper; tot de drie-ene God. 
 

 

 
 
 


