
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

“Ook vandaag nog 
wordt Jezus geboren 

uit Maria en de 
heilige Geest”.  

+ L.J. kardinaal Suenens 

 

Goede vrienden van FIAT, 
 
Paus Franciscus herinnert ons steeds opnieuw aan Gods barmhartigheid, aan Gods 
barmhartigheid tegenover elk van ons en aan zijn barmhartigheid als grondhouding 
voor elke christen tegenover de medemens. 
 
Enkele passages uit de Apostolische Brief Misericordia et misera van de Paus duiden 
hoe God zijn volk met liefde benadert en hoe ook wij vandaag uitgenodigd worden 
om die liefde en barmhartigheid te beleven en zo ook uit te dragen. 
 
Omgaan met mensen, dichtbij en veraf, krijgt richting vanuit het Evangelie. Liefde 
krijgt gestalte en draagt in zich de uitnodiging de grenzen en beperkingen waarin we 
zo dikwijls berusten te doorbreken om zo te groeien naar een cultuur van liefde en 
barmhartigheid die mens en wereld zó broodnodig heeft. In een korte tekst “God is 
liefde” getuigt Veronica O’Brien, de stichtster van het FIAT-apostolaat, van diezelfde 
grondhouding. 
 
Het FIAT-team wenst u een mooie ontdekkingstocht doorheen deze Nieuwsbrief en 
een heerlijke, deugddoende zomertijd. 
 
Maarten Blokken 
 
 
    

‘Wat is een 
christen?’ 

	

Ooit	
beantwoordde	

kardinaal	
Suenens	de	

vraag,		
‘Wat	is	een	
christen?’	
	als	volgt:		

	
‘Een	christen	is	
iemand	aan	wie	
God	andere	
mensen	heeft	
toevertrouwd’.	

	

Laten we ons inspannen om naastenliefde concreet gestalte te geven en om 
tegelijkertijd de werken van barmhartigheid verstandig aan te pakken. 
Barmhartigheid heeft een inclusieve werking. Daardoor neigt ze ertoe zich uit 
te breiden als een olievlek, zonder grenzen.  
In die zin worden we geroepen om een nieuw gezicht te geven aan de werken 
van barmhartigheid, zoals we die nu kennen. Want barmhartigheid kent geen 
maat, altijd gaat ze verder en is ze vruchtbaar. Zij is als zuurdeeg dat het 
deeg doet rijzen , als het mosterdzaadje dat een boom wordt. (n° 19) 

Wij worden geroepen om een cultuur van barmhartigheid te laten groeien, op 
basis van de herontdekking van de ontmoeting met anderen. Een cultuur 
waarin niemand de ander onverschillig laat, waarin niemand de blik afwendt 
van het lijden van broeders en zusters. 

De cultuur van barmhartigheid krijgt vorm in volhardend gebed, in een 
bereidwillige openheid voor de werkzaamheid van de Heilige Geest, in de 
vertrouwdheid met het leven van de heiligen, en dichtbij de armen. Het is een 
dringende oproep om geen situaties over het hoofd te zien waar onze inzet 
doorslaggevend is.  
Wij kunnen de armen niet vergeten. Dit is meer dan ooit een actuele eis die 
zich opdringt met een evangelische vanzelfsprekendheid. (n° 20) 

 
Lees het volledige artikel op:  
https://associationfiat.com/blog/een-cultuur-van-barmhartigheid-paus-franciscus/?lang=nl 
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God	is	helemaal	liefde	–	Veronica	O’Brien	

Ondervraagd over de bedoeling van FIAT gaf Veronica in de Nieuwsbrief van 
februari 1991 het volgende antwoord. Zij gaat daarin naar de essentie. 

In mijn hart weerklinkt maar één woord: liefde. Het einddoel van FIAT is: 
Liefde. Liefde zijn, mensen liefde doen ontdekken, hen helpen aanvaarden 

bemind te zijn; dat is het plan van God: liefde. 

Natuur en genade mogen we nooit van elkaar scheiden. Kijken we even 
naar het jonge kind van enkele weken oud dat glimlacht bij het horen van 

mama's stem. Deze glimlach: een uiting van vreugde, van liefde. Elke mens 
droomt ervan te beminnen en bemind te worden. 

Mensen rondom ons beminnen volgens het grootste gebod ‘dat gij elkaar 
liefhebt zoals Ik u heb liefgehad’, en in uw hart zal er altijd meer vreugde 
zijn. Jezus heeft ons gezegd: 'als je Mij volgt, zal in uw hart vreugde zijn; 
vreugde die niemand u kan ontnemen'. Dit woord van de Heer is waar en 

dat mogen we iedere dag ervaren. 

Van bij de aanvang werd deze liefde door zonde vervormd, en omdat 
vandaag het woord liefde zo dikwijls synoniem is geworden van wanorde, 

wordt deze droom van authentieke Liefde enkel mogelijk vanuit Gods liefde 
in ons . 

Nu reikt het Kwade zoveel karikaturen van liefde aan. Wij moeten daar 
tegen in gaan, het woord liefde in zijn ware betekenis herstellen en getuigen 

van liefde zijn.  

Laten we alles doen om liefde kenbaar te maken. Dat is de zending van 
FIAT; bekwaam worden tot beminnen vanuit Gods liefde en iedereen leren 

geliefde van de Heer te zijn. 

LIEFHEBBEN, dat is de strijdkreet van FIAT. 

	
 

“Open voor God 
betekent meteen 
ook open voor de 
wereld en voor de 
mensen. De relatie 

met God maakt 
van ons solidaire 
mensen, die niet 
onverschillig zijn, 

die zich 
engageren.” 
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‘God is niet 
onverschillig’ – 
Kard. De Kesel 

"Welke	gave	je	ook	wil	offeren	aan	God,	vergeet	niet	ze	toe	te	vertrouwen	aan	Maria,	opdat	de	genade	naar	de	
'schenker'	zou	terugvloeien	langs	dezelfde	weg	als	die	genade	gekomen	is".	

(h.	Bernardus,	12de	eeuw)	
		

Heel	het	FIAT-apostolaat	draait	op	vrijwilligerswerk.	
De	werking	van	het		Internationaal	secretariaat	vereist	echter	aangepaste	middelen.	

Bovendien	vraagt	men	ons	dikwijls	om	belangrijke	kortingen	toe	te	staan	bij	het	zenden	van	rozenkransen	en	ander	
evangelisatiemateriaal	naar	landen	die	er	economisch	niet	zo	goed	voorstaan.	
Elke	financiële	bijdrage	wordt	in	dank	aanvaard.	Ziehier	onze	bankgegevens:	

IBAN	:	BE15	0011	7774	7930										BIC	:	GEBABEBB	
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