
Basisgroep Heel de Kerk, heel de wereld Venray 

VIERING 25-10-2020  

FRATELLI TUTTI 

Welkom ! 

LIED: Die mij droeg door Trijntje Oosterhuis (H.Oosterhuis) 

https://youtu.be/kAoeKIscVeQ 

Inleiding  

Dierbare medetochtgenoten op het pad van het leven. 

In deze viering willen we met jullie stilstaan bij de laatste encycliek van Paus Franciscus. Getiteld : 
Fratelli Tutti.  

De paus spreekt ons aan als deelgenoten van de grote wereld familie. In de Westerse wereld  
leven we in een individualistische en materialistische cultuur. In andere delen  op deze aarde is 
men meer een wij – cultuur gewend. 

De uitdaging is en blijft het leven te delen met elkaar in al ons verschillend zijn. 

Vanwege de Corona komen we niet samen in de kapel, maar digitaal kunnen we jullie deelgenoot 
maken van onze voorbereiding, Wij zijn : Liesbeth, Monique , Alphons. 

We willen jullie  zo dadelijk enkele citaten gaan voorleggen. 

Lees ze eerst rustig en aandachtig door.  

Daarna is het verzoek de tekst hardop te lezen of  je te laten voorlezen. 

Wat hoorde je ? Wat raakte je ? Wat neem je mee ? 

Schrijf  ze op en maak er zo mogelijk een zin van en deel die met jezelf  of  de aanwezige ander. 

Bij de voorbereiding realiseerden we ons hoe het leven zonder die ander geen leven is. Het is in 
het samen op weg zijn dat het leven gestalte krijgt. In de blik van de ander kan ik zijn wie ik ben 
of  wie ik mag worden. 

We kunnen dan niet meer langs de woorden genegenheid en liefde heen. 

Niet voor niets wilden we de tekst van Paulus aan de Korintiërs opnieuw weer jullie laten lezen. 
De tekst over de liefde. 

En hier mee bezig zijnde kreeg ik het beeld dat God is als een glashelder spiegel in wie ik ook 
mijn gelaat en dat van de ander mag gewaarworden. Maar vaak is die spiegel in de huidige tijd zo 
dof  en donker geworden dat je misschien nog een beetje een schaduw kan waarnemen. 

Al had ik alle kennis van de wereld en alle begaafdheden en talenten die een mens zich maar kan 
wensen, maar kende ik de liefde niet dan was het allemaal loos kabaal. 

https://youtu.be/kAoeKIscVeQ


Lied : Licht dat ons aanstoot in de morgen: Trijntje Oosterhuis (H.Oosterhuis) 

https://youtu.be/vCKT_Q_KQ-M 

Openingsgebed  

Op afstand van elkaar maar verbonden vragen om de zegen van Gods Geest voor deze viering. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

(een kaarsje kan aan gestoken worden ) 

Muzikaal intermezzo: instrumentele muziek van Taize ( je kunt het zachtjes aanlaten terwijl 
je de verschillende citaten leest, dan hoef  je niet steeds aan en uit te zetten)  

https://youtu.be/UBjBWjLFr_Q 

Citaat 1 : (voorwoord bij de encycliek  Fratelli Tutti) : 

Met de beginwoorden Fratelli tutti - allen broeders (en zusters) - kiest paus Franciscus weer voor 
het gedachtegoed van Sint Franciscus van Assisi als uitgangspunt van zijn  laatste encycliek. In de 
vorige encycliek Laudato Si (2015) sprak de paus zich duidelijk uit over de aarde als 
gemeenschappelijk huis, over het milieu en klimaat(verandering en over de verdeling van 
goederen en grondstoffen. In deze nieuwe encycliek is broederschap en sociale vriendschap 
tussen mensen het centrale thema. 

Muzikaal intermezzo ( zie vorige link) 

Citaat 2 : (voorwoord bij de encycliek  Fratelli Tutti) : 

….Met deze nieuwe encycliek wil de paus een lans breken voor de herwaardering van een 
universele broederschap onder de mensen. “Wat zal dat een droom zijn”, schrijft hij (in zijn 
openingshoofdstuk, alinea 8), “‘niemand kan het leven in z’n eentje aan... We hebben een 
gemeenschap nodig die ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te 
blijven kijken. Hoe belangrijk is het om samen te dromen... Bij alleen met onszelf  lopen we het 
risico luchtspiegelingen te zien, dingen die er niet zijn. Dromen daarentegen worden samen 
gebouwd’.  

Laten we dus dromen als één enkele mensenfamilie, als medereizigers die hetzelfde vlees delen, 
als kinderen van dezelfde aarde die ons gemeenschappelijke huis is, waarbij ieder van ons de 
rijkdom van zijn of  haar (gelovige) gedachten en overtuigingen brengt, ieder van ons met zijn of  
haar eigen stem, allen broeders en zussen.”  

Schrijft de paus hier niet het begin van een droom van een nieuwe wereld voor ná deze 
pandemie? 

Muzikaal intermezzo (zie vorige link) 

Citaat 3 : (uit de encycliek de voorlopige vertaling van Italiaans naar Nederlands ) 

1 . “ Fratelli tutti ”, [1] schreef  de heilige Franciscus van Assisi, zich tot al zijn broers en zussen 
richtend, om hen een manier van leven te bieden die de ‘smaak’ van het evangelie deed 
kennen. Onder diens adviezen zou ik (aldus de Paus) er een willen benadrukken waarmee hij tot 
een liefde uitnodigt die de barrières van geografie en ruimte overwint. Hij verklaart degene die 
van de ander houdt gelukkig ; "evenveel als hij ver van hem verwijderd is als wanneer hij bij hem 

https://youtu.be/vCKT_Q_KQ-M
https://youtu.be/UBjBWjLFr_Q
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn1


is". [2] In een paar eenvoudige woorden drukt dit de essentie uit van een open broederschap die 
het mogelijk maakt dat elke persoon wordt herkend, gewaardeerd en geliefd, ongeacht fysieke 
nabijheid, ongeacht waar ze zijn geboren of  wonen. 

Muzikaal intermezzo (zie vorige link) 

Citaat 4 : (uit de encycliek de voorlopige vertaling van Italiaans naar Nederlands ) 

2 . Deze heilige (Franciscus) van broederlijke liefde, eenvoud en vreugde, die mij (=Paus)  
inspireerde om de encycliek Laudato si´ te schrijven , spoort mij deze keer aan om deze nieuwe 
encycliek te wijden aan broederschap en aan sociale vriendschap. In feite wist Sint Franciscus, die 
zichzelf  een broer van de zon, de zee en de wind voelde, dat hij nog meer verenigd was met 
degenen die van zijn eigen vlees waren. Hij zaaide overal vrede en wreef  de schouders van de 
armen, de verlatenen, de zieken, de gemarginaliseerden, de laatsten. 

Muzikaal intermezzo (zie vorige link) 

Citaat 5 : (uit de encycliek de voorlopige vertaling van Italiaans naar Nederlands ) Deze 
citaat herken je ws van een vorige viering 

3. Er is een episode in zijn leven die ons zijn grenzeloze hart onthult, in staat om de afstanden te 
overbruggen die verband houden met afkomst, nationaliteit, huidskleur of  religie. Het was zijn 
bezoek aan sultan Malik-el-Kamil in Egypte, een bezoek dat hem veel moeite heeft gekost 
vanwege zijn armoede, schamele middelen, afstand en verschillen in taal, cultuur en religie.(wij 
verwijzen naar een van de vorige vieringen) Deze reis, op dit historische moment gemarkeerd 
door de kruistochten, onthulde verder de grootsheid van de liefde die hij wilde tonen, gretig om 
alle mensen te omhelzen. Loyaliteit aan zijn Heer was evenredig met zijn liefde voor zijn broers 
en zussen. Hoewel de heilige Franciscus zich bewust was van de moeilijkheden en de gevaren, 
ging hij de sultan tegemoet door dezelfde houding aan te nemen die hij van zijn discipelen vroeg, 
namelijk, zonder hun identiteit te ontkennen,[3] In deze context was het een buitengewone 
aanbeveling. We zijn onder de indruk, achthonderd jaar later, dat de heilige Franciscus ons 
uitnodigt om elke vorm van agressie of  conflict te vermijden en ook om in een nederige en 
broederlijke “onderwerping '' te leven, ook jegens degenen die haar geloof  niet delen. 

Muzikaal intermezzo (zie vorige link) 

Citaat 6 : (uit de encycliek de voorlopige vertaling van Italiaans naar Nederlands ) 

4.De heilige Franciscus voerde geen dialectische oorlogvoering door doctrines op te leggen, maar 
deelde de liefde van God mee. Hij begreep dat "God liefde is [en dat] wie in liefde blijft, in God 
blijft" ( 1Jh 4:16 ). Hij was dus een vruchtbare vader die de droom van een broederlijke 
samenleving deed ontwaken, omdat 'alleen de man die accepteert om zich bij andere wezens in 
hun eigen beweging te voegen, niet om ze voor zichzelf  te houden, maar om ze te helpen om wat 
meer zichzelf  te worden, om echt vader te worden ”. [4]In deze wereld bezaaid met wachttorens 
en beschermende muren, werden steden verscheurd door bloedige oorlogen tussen machtige 
clans, terwijl de ellendige gebieden van de gemarginaliseerde periferieën groeiden. Daar ontving 
de heilige Franciscus echte innerlijke vrede, bevrijdde hij zich van elk verlangen naar suprematie 
over anderen, maakte zichzelf  tot een van de laatsten en probeerde in harmonie met iedereen te 
leven. Hij is het die tot deze encycliek inspireerde. 

Lied: Tui amoris ignem: Kom Heilige geest, ontsteek het vuur van uw liefde (Taize) 

https://youtu.be/VxkmdI4_UD8 

Citaat 7 : brief  van Paulus : 1 Korintiers 13 (NBV) 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn2
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn3
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn4
https://youtu.be/VxkmdI4_UD8


1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen-had ik de liefde niet, ik zou niet meer 
zijn dan een dreunende gong of  een schelle cimbaal. 
2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en 
had ik het geloof  dat bergen kan verplaatsen-had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 
3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf  ik mijn 
lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn-had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. 
5Ze is niet grof  en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 
6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 
7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 
verloren gaan- 
9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 
10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 
11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 
12Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen 
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf  gekend ben. 
13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

Lied : Ubi caritas  Taize instrumenteel 

https://youtu.be/tNAo67Ethos 

Voorbeden : voor wie en wat we willen bidden. 

Onze Vader  

Gedicht  

Hoe kunnen wij zorgen voor de aarde  
als wij niet zorgen voor elkaar? 
hoe kunnen wij zorgen voor elkaar  
als wij niet zorgen voor de aarde? 

Adem…adem…adem…adem…adem…adem… 

(Uit : Broze Aarde, Een mis voor het universum van Antjie Krog ) 

Collecte :Voedselbank Venray rekeningnummer : IBAN NL09 RABO 0116520949 t.n.v. 
Stichting Voedselbank Limburg-Noord. 

Afsluitend gebed  

Ga heen in vrede en verheerlijk de Broosheid van het Leven. 
Ga heen en verkondig de hymne van Water, 
Het rentmeesterschap over de Aarde en alles wat daarin, daarop en 
 daaruit duurzaam bestaat. 
Ga heen, word Verzorgers van de Aarde en tors het Juk van Kostbaarheid. 
Amen. 
(Uit : Broze Aarde,  Een mis voor het universum van Antjie Krog)  

https://youtu.be/tNAo67Ethos


Tot slot :  

Mooi gezegd maar nu de uitdaging hoe kan ik het waar maken die Fratelli Tutti 

Welke woorden hoorde jij, wat raakte jij en wat neem jij mee naar morgen ? 

Welke ideeën kwamen er bij jou boven ? 

Wil je ze ons toevertrouwen zodat we ze naar  Marij kunnen toesturen voor in haar Rubriek en 
wij ons door elkaar kunnen laten inspireren. (alnispen@gmail.com ) 

 Voor ons was het al heel betekenisvol te horen, op de vraag wat kunnen we concreet voor je 
beteken dat het antwoord was : ‘het weten dat jullie er zijn, helpt mij al ! Maakt mij blij. Geeft mij 
houvast en moed.’ 

Wat kunnen wij nu concreet? ; 

- Iemand uit de buurt voor de koffie uit nodigen ( wel Corona proef) 

- een brief  naar een ander schrijven 

- financiële steun aan derden 

- een glimlach 

- een onverwachte helpende hand 

- voorlezen 

- tuinwerk bij een ander 

- een potje koken voor een ander  

-  een kleine attentie 

- …. wat past bij jou… 

Lied:  Om liefde door Trijntje Oosterhuis (h.Oosterhuis) 

https://youtu.be/ztLGQSNZ1Dg 

mailto:alnispen@gmail.com
https://youtu.be/ztLGQSNZ1Dg

