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PROJECTEN 
Ons geschenk aan de wereld - Onze verantwoordelijkheid voor persoonlijke en 
gemeenschappelijke onderscheiding  
Nº 174, juni 2020 

  

 “Maar we zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet 

duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, 

maar van God.”  2 Korintiërs 4: 7 

 
We leven in vreemde tijden, ongekende tijden, wereldwijd. Meer dan ooit worden we uitgenodigd 

om contemplatief te zijn in de actie, aanwezig te zijn in de situatie en onze reactie te onderscheiden.  

 

1. De crisis 
 

We leven in de wereldwijde pandemie van covid-19. In de huidige onderlinge verwevenheid zijn de 

maatregelen die zijn genomen om geïnfecteerde mensen te behandelen en om de verspreiding te 

vertragen wereldwijd vergelijkbaar. De hele wereld ging op slot (lock-down) en regeringen eisen van 

ons dat we thuis blijven. Velen van ons werken en studeren thuis. Gezinnen brengen meer tijd samen 

door. Maar in andere situaties kunnen mensen helemaal niet bij hun familie zijn. Wie alleen woont 

kan nog meer geïsoleerd raken. In sommige gevallen moeten stervenden zonder de steun en 

nabijheid van hun geliefden heengaan.  

 

Reizigers worden in quarantaine geplaatst voordat ze naar hun bestemming mogen en de 

geïnfecteerde mensen worden in quarantaine behandeld om verdere besmetting te voorkomen. Op 

sommige plaatsen moeten artsen beslissen wie er leeft en wie er sterft wanneer er geen middelen 

beschikbaar zijn om iedereen die ziek is te behandelen. (1)  

(1) Bekijk de video van de wereld ExCo bijeenkomst met de Regionale Teams: 

https://youtu.be/U0uZmrVzvo0     

 

Toegang tot goederen en diensten is verminderd. Bedrijven komen in financiële problemen. 

Economieën krimpen. Mensen verliezen hun banen. Velen hebben te maken met loonverlies. De 

armen lijden nog meer gebrek dan ervoor. We kunnen elkaar niet meer fysiek ontmoeten. We 

kunnen de mis niet meer bijwonen, de communie ontvangen en het Heilig Sacrament aanbidden. 

 
De natuur neemt weer de plek in die we haar hadden ontnomen en herstelt zich na het wegvallen van 

vervuilende menselijke activiteiten. Gebergten zoals de Himalaya en  Mount Kenya, die door smog 

aan het zicht werden onttrokken, zijn nu zichtbaar. De lucht is weer blauw.  

Op sommige plaatsen worden de lockdown beperkingen stilaan opgeheven. Sociale afstand houden 

en het dragen van een mondmasker is nu vereist ter preventie van een tweede besmettingsgolf.  
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2. Onmiddellijke reactie  

Gezinnen gebruiken deze tijd samen om hun verbondenheid te versterken,  in andere gevallen neemt 

het huiselijk geweld helaas toe. Het gezin als huiskerk is nu een realiteit want het is de enige 

legitieme kerkelijke bijeenkomst die in deze tijd is toegestaan.  

De kerkdiensten zijn digitaal geworden, en velen geven toe dat ze – niettegenstaande ze minder zijn 

dan de ideale persoonlijke bijeenkomsten die we misschien als vanzelfsprekend hebben beschouwd –

ze de beleving van de christelijke gemeenschap door spirituele communie wel degelijk ondersteunen. 

We hebben nieuwe manieren ontdekt om spiritueel verbonden te zijn, als gemeenschap. 

Mensen reiken elkaar meer de hand. Het medisch personeel is zeer medelevend. Verplegers zitten 

samen met de zieken en stervenden zonder familie en vrienden, om troost te bieden. Velen nemen 

contact op met kwetsbare mensen om te voorzien in allerlei noden.  

De digitale wereld is overal aanwezig. Elke dag worden nieuwe manieren van samenwerken ontdekt 

en terwijl we van thuis uit werken, ontwikkelen we nieuwe manieren van samenleven in deze nieuwe 

realiteit. Ook bij GCL werd veel creativiteitn aangewend om het geloof in de gemeenschap te blijven 

vieren, om te delen en om samen te werken aan verschillende initiatieven met anderen, vooral met 

degenen die het meest in nood zijn. Veel nationale gemeenschappen vierden de Wereld GCL Dag (25 

maart) virtueel. De jaarlijkse bijeenkomst van de Wereld ExCo voor 2020, die in april in Rome zou 

plaatsvinden, is in plaats daarvan digitaal beleefd. 

 

3. Verandering op middellange en lange termijn, maar uitdaging op korte termijn  

De wereld zoals we die kenden is veranderd. De wereld waarin we leven zou kunnen veranderen. 

Nee, zal veranderen. Laten we de hoofdrolspelers zijn van deze verandering. De enorme 

verschuivingen die we zien in onze dagelijkse manier van leven zullen de manier waarop we leven op 

vele manieren volledig veranderen. We vragen ons af hoe de toekomst eruit zal zien. Deze situatie 

roept ons op om onze buitenkant af te leggen en in contact te komen met onze diepere 

menselijkheid en onze waarden. Te midden van de huidige crisis zijn we op zoek naar een nieuwe 

betekenis. We denken na over wie familie is en wat familie voor ons betekent. We waarderen de 

waarde van vriendschap nog meer. Als gelovigen hebben we misschien veel vragen voor de Heer en 

voor elkaar. We streven ernaar om de diepe betekenis te vinden en de lessen die deze ervaring 

achterlaat in ons op te nemen.  

De crisis heeft ons de mogelijkheid geboden om onze individuele levensstijl en gemoedstoestand te 

evalueren en te veranderen. We verdiepen ons verlangen om één wereld, één menselijke 

gemeenschap te zijn. Als nooit tevoren worden we ons er steeds meer van bewust dat de oude 

manieren van doen nooit voldoende waren. Jesaja 43:19 (2) en Openbaring 21:5 (3) - God maakt de 

dingen altijd nieuw. Samen met Paus Franciscus bidden veel christenen en denken ze na over hun 

verantwoordelijkheid nu en in de toekomst  in dit nieuwe perspectief. 

(2) "Zie, ik ben iets heel nieuws van plan; het is al begonnen. Zie je het niet? Ik maak een weg in 
de wildernis en stromen in de woestijn." 

(3) "En hij die op de troon zat, zei: "Zie, ik maak alle dingen nieuw." Hij zei ook: "Schrijf dit op, 

want deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig." 
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"Ik beleef dit als een tijd van grote onzekerheid. Het is een tijd van heruitvinden, van creativiteit", 

zegt Paus Franciscus... "De creativiteit van de christen moet zichtbaar worden in het openen van 

nieuwe horizonten, het openen van ramen, het openen van wegen van transcendentie naar God en 

naar mensen toe en in het creëren van nieuwe manieren om thuis te zijn. Het is niet gemakkelijk om 

je te beperken tot je huis... De huidige crisis vormt de uitdaging om de beslissende stap te zetten, om 

van het gebruik en het misbruik van de natuur over te gaan naar de contemplatie ervan. We zijn de 

contemplatieve dimensie kwijtgeraakt; we moeten ze nu terugvinden." (4) 

(4) Paus Franciscus: Hoe ik de Covid-19 pandemie beleef: 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-how-iam-living-through-the-covid-

19-pandemic.html  

De huidige tijd nodigt ons uit tot creativiteit en vernieuwing. Moed, diepgang en een holistische blik 

om te onderscheiden, brengen ons ertoe de werkelijkheid om te vormen. Er zal geen duurzame 

verandering zijn als ze niet geworteld is in een echte persoonlijke bekering. 

 Welke concrete lessen leer ik 
uit wat we meemaken? 

Verandering/Kans: Wat/Hoe 
word ik uitgenodigd om 
concreet te leven? 

In onze levensstijl en ons 
dagelijks leven: wat is echt 
belangrijk? 

  

In mijn relatie met anderen 
(familie, klasgenoten of werk, 
vrienden, buren, mijn 
gemeenschap)  

  

Ons gemeenschappelijk huis: 
Hoe zorg ik ervoor? Welk 
belang hecht ik eraan, 
rekening houdend met de 
toekomstige generaties? 

  

In de zorg voor de meest 
kwetsbaren   

  

In mijn relatie met God: de 
thuiskerk, een oecumenische 
en geestelijke kerk 

  

Deze illustratie kan een leidraad zijn om na te denken over het effect van de Covid-19-crisis in vijf 

dimensies. 

 

4. Onze oproep en verantwoordelijkheid  

Het grootste deel van de wereldbevolking voelt dat er belangrijke en mogelijk onomkeerbare 

veranderingen op komst zijn. Velen denken na over het doel in hun leven, sommigen willen 

veranderen wat ze doen, in datgene waartoe ze zich geroepen voelen te doen. Er moeten veel 

beslissingen worden genomen, grote en kleine. Als leden van GCL, als christenen, als mensheid 

moeten we daarom onderscheiden wat de Heer nu van ons wil in deze situatie; hoe we in de 
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toekomst moeten handelen, ongeacht onze religieuze voorkeuren en filosofische neigingen. Dit is de 

unieke kans die we niet mogen missen: om actief te zijn buiten de grenzen van de Kerk en zelfs 

buiten de kring van degenen die in God geloven.  

Als leden van de Ignatiaanse familie is het delen van onderscheidingsvaardigheden geen optie meer. 

Veel mensen staan nu open voor verandering, waardoor de ruimte en de behoefte aan 

onderscheiding ontstaan. Als leden van GCL beoefenen we al vele jaren, dagelijks, onderscheiding. 

We weten dat velen om ons heen niet weten wat onderscheiding is of er nog nooit van gehoord 

hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om onderscheiding bij hen te brengen. Onderscheiding is 

ons geschenk aan de kerk, en in het bijzonder de gemeenschappelijke onderscheiding zoals die in 

Buenos Aires werd ervaren. 

"Onderscheiden is complex en veeleisend. Het gaat om het verwerven en behouden van die 

Ignatiaanse onverschilligheid die voortkomt uit die innerlijke vrijheid waarmee we elke 

gehechtheid aan ons eigenbelang, bezittingen of het gebruik van middelen overwinnen. Het gaat 

ook om het ontwikkelen van een gevoeligheid voor de tekenen van de tijd. En het leren 

waarnemen waar en hoe de Geest in de wereld van vandaag handelt: in de sociale context waarin 

het leven van ieder van ons en van onze maatschappij zich ontvouwt. Onderscheiding vraagt om 

een soort stilte die afstand houdt van het lawaai dat het luisteren naar de Geest belemmert. (...) 

Onderscheiding is altijd een oefening die bestaat in het kijken naar de wereld, in al haar aspecten,  

en zich tegelijkertijd intern laten bewegen en zich richten naar een grotere dienstbaarheid". (5)  

(5) Fr. Arturo So3.sa S.I. (2018), GCL Algemene Vergadering Buenos Aires: Een onderscheidende 

lekengemeenschap ten dienste van de verzoening.  

De ervaring die we in deze covid-tijd hebben, nodigt ons uit om een nieuwe manier van leven te 

bedenken en om dit geschenk van onderscheiding in elke omgeving te delen. We zijn geroepen om 

de wereld te helpen het werk van de Heilige Geest onder ons te identificeren en zijn leiding te 

volgen. Openstaan voor de onvoorspelbaarheid van de genade door te luisteren naar de Geest van 

de Waarheid. We weten dat onderscheiding een groot verschil kan maken als we het als individu 

beleven. Stel je voor wat voor verschil het zal maken als we ze als gemeenschap delen en ze in 

praktijk brengen in gemeenschappelijk onderscheiding!  

Onze zending ligt niet alleen binnen de kerk dus moeten we de taal van de wijsheid spreken bij het 

delen van de schat van de onderscheiding om ook niet-gelovigen aan te spreken. 

 

5. We kunnen dit op vele manieren doen, groot en klein.  

Op individueel niveau, door het leven in onderscheiding in ons dagelijks leven en in het dagelijks 

gebed. Welke concrete lessen trekken we uit deze ervaring? Tot wat worden we uitgenodigd door 

wat we hebben meegemaakt? Waar is de mensgeworden Heer vandaag de dag aanwezig zoals we 

Hem in de Geestelijke Oefeningen beschouwen? We moeten de mogelijkheid aanwenden om meer 

te denken, meer te bidden en ons nog meer te richten op de wezenlijke dingen. 

Op gezinsniveau betekent het oefenen in onderscheiding dat we leren luisteren naar elkaar en 

openlijk uitspreken wat we in en vanuit de Heer voelen, waar we nood aan hebben om uit te spreken 

en dit zonder terughoudendheid en zonder aarzeling zodat we in gezinnen naar elkaar kunnen 

luisteren en samen naar de Heilige Geest kunnen luisteren.  
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We kunnen met onze vrienden onderscheiden wanneer ze beslissingen moeten nemen en wanneer 

er gevraagd wordt om te luisteren of advies te geven.  

We kunnen onze kleine christelijke gemeenschappen, van allerlei aard, uitnodigen om te 

onderscheiden. 

Er is ook onderscheiding nodig op macroniveau, waarbij wordt gekeken naar de systemische 

aspecten en problemen die deze pandemie met zich meebrengt. Als we om ons heen kijken, wie zijn 

dan de armen en kwetsbaren die het meest worden getroffen? Waar zijn er verbanden met andere 

crisissen en mislukkingen: conflict en oorlog, ecologische verwoesting, discriminatie van inheemse 

bevolking , raciale en genderonrechtvaardigheid, economische ongelijkheden, enz. Hoe kunnen we 

deze crisissen en onrechtvaardigheden met de ogen van God bekijken? Wat moeten we doen in de 

opbouw van Gods visie en heerschappij op aarde? Hoe kunnen we onderscheiding inzetten?  

Onderscheiding moet uiteindelijk leiden tot een beslissing en actie. Ignatiaanse spiritualiteit blijft 

uiterst modern en bruikbaar voor onze tijd. Ze heeft een bewonderenswaardige flexibiliteit en 

creativiteit omdat ze zo erg afhangt van hoe de Geest van God ons leidt. Ignatiaanse spiritualiteit 

stelt ons in staat om te onderscheiden en geeft ons de kracht om te handelen. Onderscheiding zou 

ons tot actie moeten leiden want onderscheiding die op zichzelf eindigt, is nutteloos. (6) . (Fr. Adolfo 

Nicolás S.I.:2013). 

(6) Fr. Adolfo Nicola s S.I. (2013), GCL Algemene Vergadering Libanon: Wijsheid Taal voor de 

Grenzen 

Onze GCL-gemeenschappen kunnen ons begeleiden bij het onderscheiden bij het nemen van 

beslissingen, ons zenden tot actie, ons ondersteunen in onze zending en in de voortdurende 

evaluatie ervan (DSSE: Decide – Send- Support – Evaluate). Dit zou ons moeten leiden naar nieuwe 

manieren om onszelf te organiseren binnen GCL, in het tot stand komen van een cultuur van 

onderscheiding waarbij we voortdurend kijken, observeren en vragen wat we nog meer kunnen 

doen. 

 

6. Over onderscheiding 

Paus Franciscus roept voortdurend op tot onderscheiding in al zijn belangrijke geschriften aan de 

Kerk en de wereld. Ja, onderscheiding is niet alleen voor de Ignatiaanse familie, het is zelfs niet alleen 

voor de christelijke gemeenschap. Onderscheiding is een gave van de Geest voor de hele wereld. In 

deze context is onze zending zowel dringend als heerlijk. Wij delen in het werk van de Geest om alle 

mensen uit te nodigen om te leren afstemmen op de Geest in hun hart, in hun gemeenschap. In een 

tijd waarin velen zich afvragen of God de wereld heeft verlaten, kunnen wij onze rol spelen om de 

mensheid eraan te herinneren hoe dicht en actief God in ons midden is en om hen te helpen af te 

stemmen op Gods liefdevolle en leven gevende aanwezigheid. Het is onze verantwoordelijkheid. 

Het is onze roeping. Het is geen optie meer. 

Natuurlijk is onderscheiding niet gemakkelijk. Dat hebben we op individueel niveau ervaren. Om de 

beweging van de Geest in onszelf te begrijpen, om de ingevingen te kennen die tot leven leiden en 

niet tot de dood. Dit is de genade van de Eerste Week. Dan roept God ons en anderen, in 

bewegingen die eigen zijn aan onderscheidingsschool van de Tweede Week van de Oefeningen, een 

veel ingewikkelder zaak. In deze verschillende niveaus van onderscheiding worden we sterk geholpen 
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door onze onderscheidende GCL-gemeenschap en door de rijkdom van een individuele geestelijke 

begeleiding. We worden uitgenodigd om deze gaven in ons eigen leven te omarmen en ze met zorg 

te ontwikkelen voor het gebruik door anderen. Het is een unieke verantwoordelijkheid van al onze 

leden om van onze GCL-gemeenschappen een plaats te maken waar onderscheiding voortdurend 

wordt ondersteund. Hier ondersteunen we elkaar in onze eigen onderscheiding en stellen we onszelf 

in staat om anderen hierbij te begeleiden. 

Vergeet niet dat onderscheiding wordt geleerd en verdiept terwijl we onderscheiden. Om een leven 

in onderscheiding te leiden is het belangrijk om tijd te hebben voor persoonlijk gebed, om onze 

spirituele gevoeligheid te leren kennen en om ons bewust te zijn van wat we dagelijks zien, voelen 

en beleven. Goed geïnformeerd zijn, bijvoorbeeld door het opzoek gaan naar en het lezen van 

achtergrond informatie en duiding, het bestuderen van analyses van inspirerende en spirituele 

leiders. Onverschillig zijn, wat betekent dat we duidelijk zijn over waar we voor leven. Het 

begeleiden van anderen in verschillende situaties kan ook ons helpen om meer inzicht te krijgen in 

wat er rond ons gebeurt, naast het feit dat we ook direct ten dienste staan van de ander. 

 

7. Het is dringend  

We doen deze dringende en plechtige oproep aan de Wereld Gemeenschap Christelijk Leven, alle 

leden overal ter wereld, om ons geschenk met de wereld te delen.  

De ervaring van Buenos Aires heeft bevestigd dat onderscheiding onze weg en onze zending is. Het 

is het kostbaarste geschenk dat we van de Heer ontvangen hebben voor de Kerk en de wereld door 

middel van GCL.  

De wereld stelt zich vragen over de toekomst, wat het nieuwe normaal zal zijn en hoe we dat gaan 

volhouden, zonder schade te berokkenen. We worden naar deze situatie gezonden, hier en nu. Om 

trouw te zijn aan de genade die we in Buenos Aires ontvingen. 

Dit is een oproep aan elk van de meer dan 23.000 GCL-leden wereldwijd, en geen uitdaging voor 

slechts enkelen die als 'experts' worden beschouwd. Het is een unieke kans voor ons om consequent 

op te treden als één wereldlichaam over de hele wereld. Het is een plicht voor elk lid om zijn of haar 

ervaring van onderscheiding te delen en mee te nemen naar al wie we tegenkomen, in alle situaties, 

met vertrouwen in de Heer en met het gebruik van wijsheidstaal overal ter wereld.  

Het is onze manier om te leven en werkelijk een geschenk te zijn voor de kerk en de wereld tijdens 

en na COVID -19. 

 

Catherine WAIYAKI  Denis DOBBELSTEIN  Ann Marie BRENANN Daphne HO  

 Najat SAYEGH  Diego PEREIRA Fernando VIDAL  Manuel MARTÍNEZ 
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