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Beste zusters, 

 

In deze adventstijd kijken we weer verlangend uit naar het lied dat de 

engelen zongen in die heerlijke nacht: Eer aan God in den hoge en op 

aarde vrede aan de mensen van zijn welbehagen. Het was een 

krachtige aankondiging van de menswording. Vandaag zijn wij het die 

geroepen zijn om die boodschap te brengen naar dat deeltje van de 

grote mensenfamilie waar elk van ons gezonden is. Als ik in deze 

advent het mysterie van de menswording beschouw dat de wereld 

vrede, hoop en liefde bracht, gaan mijn gedachten uit naar de 

inspanningen die wij in onze congregatie de laatste jaren deden - ik 

denk speciaal aan de laatste twee Verruimde Algemene Raden - om de 

wereld van vandaag, in en om ons, de waarden van het Koninkrijk te 

brengen. Ik twijfel er niet aan dat jullie allemaal begonnen zijn met de 

voorbereiding van het kapittel aan de hand van het thema ‘ZvL, vrouw 

met luisterende aandacht en profetische durf. Doe wat Hij je zeggen 

zal. (Joh. 2,5)’. 

 

‘Doe wat Hij je zeggen zal’ - Dit zijn de laatste, of eigenlijk de enige 

woorden die Maria, onze moeder en de moeder van alle mensen, tot 

ons gericht heeft. Laten we er dus bijzonder goed naar luisteren. 

 

We moeten ons thema zien tegen de achtergrond van de bruiloft in 

Cana. Volgens Paul Maskers staat die bruiloft symbool voor het 

eeuwige verbond tussen God en de mens. Jezus moest als bemiddelaar 

optreden om dat verbond van liefde te realiseren. De evangelist 

vermeldt dat de moeder van Jezus op de bruiloft was en dat ook Jezus 

zelf en zijn leerlingen uitgenodigd waren. Dit duidt erop dat niet alleen 

Jezus betrokken was bij de heilswerking van God, maar dat ook Maria, 

de leerlingen en allen die op het feest in Cana aanwezig waren, er deel 

aan hadden. Maria kijkt en luistert, en als vrouw neemt ze met heel 

haar wezen de situatie op. Ze denkt na over wat zich daar voordoet en 
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dat wekt bij haar liefde en sympathie. Ze wil onmiddellijk een oplossing 

zoeken en gaat met haar zoon praten. En dan komt Jezus’ antwoord: 

‘Vrouw, is dat soms jouw zorg? Mijn uur is nog niet gekomen.’ In feite 

stelt Hij de vraag naar haar en naar zijn rol in de heilsgeschiedenis. 

‘Mijn uur is nog niet gekomen,’ zegt Hij. Bij zijn afscheid (Johannes, 

hoofdstuk 17) zal Jezus zeggen: ‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk 

je Zoon.’ Met dat uur bedoelde Hij dus het uur van zijn glorie op het 

kruis, het moment waarop Hij in liefde en vergeving de hele wereld 

omarmde. Wij delen in die heerlijkheid iedere keer dat we 

onvoorwaardelijk liefhebben. Jezus’ heerlijkheid wordt voor het eerst 

gemanifesteerd in de keuken van de bruiloftszaal, gaat verder in de 

nederige daad van de voetwassing en culmineert in de glorie van het 

kruis en in de verrijzenis. Dat opent voor ons buitengewone 

mogelijkheden, als je ziet wat liefde vermag. Maria was altijd aanwezig 

in Zijn leven, ze luisterde naar Zijn woord, maar ook naar Zijn hele zijn, 

daarom kan ze ons vol vertrouwen zeggen: ‘Doe maar wat Hij je 

zeggen zal.’ Zij heeft het recht om dat te zeggen want ze gaf zelf het 

voorbeeld van hoe we moeten luisteren en op de gepaste manier 

reageren op de situaties die we in het concrete leven tegenkomen. 

Voor een ZvL is dat luisteren naar Christus en ‘doen wat Hij je zegt’ nu 

juist onze spiritualiteit van contemplatie in actie. 

 

Ik zou in deze adventstijd graag wat langer blijven stilstaan bij het 

eerste deel van ons kapittelthema, namelijk: ‘ZvL, vrouw met 

luisterende aandacht’. Deze oproep, die aan elk van ons persoonlijk 

gericht is, is een uitnodiging om te luisteren als ZvL én als vrouw. In de 

Bijbel vinden we veel moedige vrouwen terug die, omdat ze wisten te 

luisteren naar de stem van de Heer in hun hart, veranderingen 

teweegbrachten in de maatschappij waarin ze leefden. Zo kennen we 

Miriam, Ester, Ruth, Maria Magdalena, de Samaritaanse en natuurlijk 

Maria, onze moeder. We moeten ook luisteren vanuit onze identiteit 

als ZvL. Voor ons betekent dat concreet dat we in ons luisteren naar 

God die spreekt door mensen, gebeurtenissen en omstandigheden en 

nog het meest in de stilte van ons hart, altijd gericht blijven op de 

zending die ons is toevertrouwd. We zijn ons tevens bewust van de 

genade die ons gegeven werd met het doel die bijzondere zending van 
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liefde te vervullen (Deus caritas est). Als ZvL zijn we geroepen om de 

waarden te beleven vanuit een verdieping van het charisma, als 

antwoord op de steeds veranderende wereld om ons heen. Onze 

manier van luisteren wordt mede bepaald door de persoonlijke 

ervaring, diep in ieder van ons, van die onweerstaanbare liefde van 

Christus die ons dwingt in liefde en medeleven naar anderen toe te 

gaan (Caritas Christi urget nos). Ons leven in gemeenschap dat op de 

zending is gericht, is een dagelijkse leerschool in totale afhankelijkheid 

van God (Deus providebit) en laat ons steeds weer het Cor unum anima 

una ervaren. Naarmate we trachten de liefde, die we van God 

ontvangen, te delen en onszelf in barmhartige liefde te geven aan wie 

arm en verstoten zijn (Beati misericordes), ervaren we dat juist zij ons 

verrijken (Pauperes evangelizantur). In ons luisteren als vrouw en als 

ZvL, hebben we Maria als moeder en als model. Het was haar 

luisterbereidheid die haar in staat stelde ja te zeggen en hiermee de 

menswording mogelijk te maken. Door haar ononderbroken luisteren 

en zonder aarzelen antwoord te geven, vervulde zij haar rol in de 

heilsgeschiedenis. Samen met Maria erkennen wij dat de bron van ons 

zijn en van ons handelen het mysterie is van ‘Gods liefde in ons hart 

uitgestort door de Geest die ons werd geschonken’. (Const. Art. 2) 

 

In onze tijd waarin we zoveel gebroken levens ontmoeten, is luisteren 

meer dan ooit onontbeerlijk. Maar luisteren is zo moeilijk geworden in 

onze lawaaierige wereld. God spreekt voortdurend, zonder ophouden 

fluistert Hij in ons woorden van wijsheid, vertelt ons iets van onze 

geschiedenis met Hem, van zijn plan met de wereld. We moeten dus 

luisteren om te begrijpen. We luisteren naar het Woord dat God 

spreekt door de Schrift, we luisteren naar de werkelijkheid om ons 

heen, we luisteren naar de Geest die spreekt in het diepst van ons 

wezen. Naar een ander mogen luisteren is een voorrecht. Terwijl je 

luistert, ontdek je het gelaat van Christus in de persoon tegenover je 

en sta je verbaasd over Gods werkzame aanwezigheid in haar/hem. Je 

hebt het vast al meegemaakt dat er, terwijl je vol overgave luisterde en 

je verbonden wist met de persoon, tranen van vreugde of van verdriet 

in je opwelden. Aandachtig luisteren met heel je wezen is luisteren 

omwille van de ander, zodat die mag groeien. Nemen wij wel de tijd, 
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willen we echt naar de ander luisteren? In zijn boek ‘Leadership 

Wisdom’ stelt Robin Sharma dat honderd procent aandacht een van de 

mooiste geschenken is die je iemand kunt geven. En hij voegt eraan 

toe dat luisteren het grootste compliment is. We luisteren met de 

intentie de ander te begrijpen. Dynamisch luisteren om mensen te 

begrijpen, is een passie. De profeten van onze tijd zoals moeder 

Theresa, paus Johannes-Paulus II, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela 

en broeder Roger van Taizé luisterden naar de werkelijkheid die hen 

omringde en naar de stem van God die sprak diep in hun hart. Zo 

konden ze een gepast antwoord geven en de mensenfamilie 

opbouwen volgens Gods plan van liefde met ons. En dat is wat ook 

onze geliefde stichter, Vader Triest, deed in zijn tijd. 

 

Als we luisteren naar de veranderende context, zien we dat er na 

Vaticaan II heel veel veranderd is, in het religieuze leven zowel als in de 

seculiere wereld. Nu is de tijd van de globalisering, en de continenten 

worden er op verschillende manieren door getroffen. De wereld 

verandert met een razende snelheid waar we niet tegen opgewassen 

zijn en voor we het goed begrijpen, worden we door de stroom 

meegezogen. Vandaag staat niets nog vast, alles is tijdelijk en zelden 

gaat men nog solide en blijvende verbintenissen aan. De 

wegwerpcultuur van de consumptiemaatschappij is ook de menselijke 

verhoudingen binnengedrongen: relaties en gezinsleven worden 

onzeker. Men vindt zelfvoldoening belangrijker om gelukkig te worden 

dan de relatie met anderen. Een gescheurd sociaal weefsel met 

identiteitscrisissen tot gevolg laat ook ons, religieuzen, niet onberoerd, 

we worden erdoor beïnvloed en dreigen er soms in onder te gaan. 

Door de hebzucht van enkelen kwam de hele wereld in een financiële 

crisis terecht, die alleen nog maar nieuwe vormen van armoede 

meebrengt. Overal worden in de eerste plaats de armen getroffen. 

Terwijl de globalisering de wereld dichter bij elkaar wil brengen, zien 

we gelijktijdig een andere stroming: het verlangen om eigen identiteit 

te bevestigen, wat in sommige gevallen tot extreem fundamentalisme 

en fanatieke reacties leidt, zoals je ziet in Afghanistan, India, Pakistan 

en vele andere landen. Die twee aspecten: enerzijds globalisatie en 
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anderzijds uitgesproken beklemtoning van eigen identiteit, moeten 

een evenwicht vinden. Mensen verlangen vandaag om erbij te horen. 

 

De technologische ontwikkelingen brachten de laatste jaren een 

explosie teweeg in de communicatiemogelijkheden, maar de mensen 

blijven eenzaam, ze hebben niet geleerd ook te genieten van alleen-

zijn. ‘Time is money’ in een wereld waar alleen de business telt. Het 

wereldwijde fenomeen van de migratie laat zijn sporen na in zowel het 

land waaruit geëmigreerd als dat waarin geïmmigreerd wordt. In 

traditioneel christelijke landen wordt godsdienst hoe langer hoe meer 

uit het maatschappelijk leven verdrongen. Sommigen gaan zelfs zover 

dat ze zich laten ont-dopen. In veel Aziatische en Afrikaanse landen 

overheersen oorlog en etnisch geweld, vaak tengevolge van 

schrijnende armoede en burgeroorlogen, die veel gebieden van deze 

continenten treffen. Voor die nieuwe haarden van armoede in de 

wereld zijn wij mensen zelf verantwoordelijk. Enkelen hebben alle 

rijkdom van de aarde naar zich toegehaald ten koste van de massa. Dit 

zijn maar enkele van de dringende uitdagingen waar de religieuze van 

vandaag voor staat. 

 

Toch zijn er straaltjes hoop. Op 9 november vierden heel wat Europese 

politieke leiders in Berlijn samen de verjaardag van de val van de Muur 

die symbool staat voor de verbrokkeling van de vele muren die West- 

en Oost-Europa (en beide Duitslanden) van elkaar scheidden. Dit was 

een uitdaging voor de rijke westerse landen om solidair hun weelde te 

delen met de minder fortuinlijke broeders uit het oosten. De recente 

Afrikaanse bisschoppensynode die in Rome bijeenkwam onder de titel 

‘De weg effenen voor verzoening, rechtvaardigheid en vrede in het 

continent’ was een initiatief van de Kerk. Dit is hoopvol voor Afrika dat 

door etnische conflicten geteisterde werelddeel. 

 

Tegenwoordig gaan sommigen meer op zoek naar spiritualiteit, er is 

een verlangen naar zingeving, voorbij de drang naar consumptie en 

materialisme. Er heerst een grotere wereldwijde solidariteit en 

mensen worden steeds meer bewust van en bezorgd om de 

vernietiging van de aarde. Stilaan begrijpen we dat al het geschapene 
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verbonden en onderling afhankelijk is en dat we onze 

verantwoordelijkheid moeten opnemen als beheerders van de aarde. 

 

Naar al die aspecten van de ons omringende werkelijkheid moeten we 

luisteren, we moeten luisteren naar het Goede Nieuws dat Jezus 

bracht, naar de verwarring van onze tijd, naar wat binnen in mensen 

leeft en naar ons diepste zelf, waar Gods Geest onophoudelijk fluistert 

als een rustige beek in de stilte van ons hart. Als we ook naar de stilte 

leren luisteren, vinden we dat wat we zoeken, diep binnenin zit. 

Luisteren is vandaag een essentieel aspect van onze zending en een 

antwoord op de tekenen van de tijd. Ook wanneer verminderde 

lichaamskracht of een slechte gezondheid je tot een teruggetrokken 

leven dwingen, blijf je deelnemen aan de zending. Door in stilte en 

sereniteit te luisteren begrijpen we dat de kracht van Christus die in 

ons leeft, ons aanzet om op Hem te lijken. In een wereld waar het 

lawaai nooit ophoudt, schept stilte en contemplatie de ruimte waar we 

naar de influisteringen van de Geest luisteren en dat is onze roeping. 

We moeten tijd voorzien om naar de Heer te luisteren, naar zijn 

Woord in de Schrift, want alleen dan zullen we erin slagen naar de 

realiteit om ons heen te luisteren en in liefde de geschikte antwoorden 

te vinden. Zo wordt onze spiritualiteit van de contemplatie in actie een 

dagelijkse concrete werkelijkheid. Oefent mijn dagelijks luisteren naar 

het Woord van God enige invloed uit op mijn omgeving? Van ons 

wordt verwacht dat we zo aandachtig en indringend luisteren dat we 

begrijpen wat er áchter de woorden en gebeurtenissen ligt. Helpt mijn 

luisteren om in de wereldwijde of in mijn plaatselijke multiculturele 

omgeving de scheidingsmuren van ras, cultuur, taal en godsdienst af te 

breken? Voel ik me aangesproken om mee te doen met plaatselijke 

initiatieven die bruggen bouwen en de haat, het geweld en de 

verdeeldheid een halt toeroepen? 

 

In al zijn encyclieken beklemtoont paus Benedictus XVI de noodzaak 

om echte liefde te brengen in de wereld van vandaag. Zijn recentste 

encycliek ‘Caritas in Veritate’ (Liefde in waarheid) onderstreept 

solidariteit, liefde en broederlijkheid als noodzakelijke waarden om de 

mensenfamilie op te bouwen. Verwijzend naar de wereldwijde 
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economische recessie spoort de paus aan tot ethischer principes in de 

economie en meer transparantie over de gebruikte middelen tot 

winstvermeerdering. Volgens hem is de ergste armoede tegenwoordig 

de eenzaamheid die het gevolg is van onze zelfgenoegzaamheid. In een 

wereld die de technologie zo hoog aanslaat dat ze er zelf slaaf van 

wordt, spoort hij ons aan de geestelijke waarden terug te brengen in 

de relaties tussen mensen en met God. 

 

Na Vaticaan II, toen met een ongelooflijke snelheid veranderingen in 

het religieuze leven doorgevoerd werden, verminderde het aantal 

roepingen onverwachts. Onlangs stelde een onderzoek, in opdracht 

van de National Religious Vocation Conference in de VS vast dat jonge 

mensen die nu in het klooster willen gaan, wijzen op de kenmerken die 

voor het religieuze leven essentieel zijn: bidden in gemeenschap, 

gebedsdevotie, gezamenlijk pastoraal werk, in gemeenschap leven, 

concrete inzet voor vrede en rechtvaardigheid. In de hele wereld 

merken we hoe jonge mensen in de eerste jaren van hun apostolisch 

religieus leven ontgoocheld raken wegens afwezigheid of 

onregelmatigheid van gemeenschappelijk gebed, het gebrek aan 

levenskrachtige gemeenschappen met gezonde aandacht voor zending 

waarin ze in liefde zouden kunnen groeien, het als traditionalistisch 

bekeken worden als ze dagelijks naar de mis willen, de beperkte 

kansen voor gedeeld apostolaat. Dat betekent niet dat ze naar de oude 

tradities terug willen, maar ze waarderen beslist de geest die achter 

die tradities stak en staan open voor nieuwe uitdrukkingen ervan die 

de noden en realiteiten van deze tijd integreren. De nieuwkomers in 

het religieus leven willen meer - meer Godservaring, meer eenvoud in 

de levensstijl, meer leven naar het model van de eerste christenen. Dat 

daagt ons uit om voortdurend flexibel te zijn en de geest van het 

religieuze leven en zijn tradities op creatieve wijze te beleven. Slagen 

wij erin van onze communiteiten levende en zendingsgerichte 

gemeenschappen te maken of zullen jonge mensen die bij ons komen 

alleen een gesettelde en comfortabele woonformule zien?De huidige 

multiculturele samenleving gaat gebukt onder rassen-, godsdienst- en 

taalvooroordelen. Getuigen wij door ons intercultureel samenleven 
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van een grensdoorbrekend zoeken naar een nieuwe cultuur, die van 

het evangelie? 

 

Luisterend naar de uitdagingen van de 21
e
 eeuw worden we 

opgeroepen tot vernieuwing, een vernieuwing die het essentiële van 

ons apostolisch religieus leven volgens het oorspronkelijk charisma van 

onze stichters aanpast aan de moderne werkelijkheid. Volgend jaar 

vieren we het 250
e
 geboortejaar van onze geliefde stichter, Vader 

Triest. Kunnen we luisteren en in onszelf die spirituele kracht en 

energie verdiepen waaruit de congregatie werd geboren? Nemen we 

de moderne uitdagingen aan en gaan we de toekomst hoopvol 

tegemoet, biddend, intens luisterend naar God en respectvol 

luisterend naar elkaar en naar de wereld rondom ons? Het is vandaag 

dat we moeten luisteren en leven. Gisteren is voorbij en morgen moet 

nog komen. Vernieuwing begint als we luisteren naar het heden. 

Vandaag meer dan ooit heeft de wereld onze aanwezigheid nodig. 

Laten we beginnen bewust en met volle aandacht te luisteren naar de 

ander zodat die mag groeien, dan zullen we herauten zijn van het 

goede nieuws van vrede, liefde en vreugde dat Jezus op aarde bracht. 

Ik wens jullie vrede diep in je hart. Mogen vrede en liefde vanuit het 

diepste van elk van ons opstijgen naar degenen die dichtbij of ver weg 

zijn en naar de hele wereld, en het universum vullen met de sereniteit 

en de energie die het vandaag mist. Ik wens jullie een zalig Kerstfeest 

en rijke zegeningen in het nieuwe jaar. God zegene je! 

 

Van harte, 

 

 

Zr. Valsala George Chennakadan 

Algemeen overste 

 

 
  


