
 

Boodschap van de bisschoppen van België aan hun Franse confraters 

Dierbare broeders-bisschoppen van Frankrijk, 

Ook wij zijn pijnlijk getroffen door de aanslag die vandaag in de Onze-Lieve-Vrouw-

Tenhemelopnemingbasiliek van Nice werd gepleegd en waarbij drie vreedzaam biddende 

mensen omkwamen. Zoveel stress en angst vertroebelen nog meer de onzekere tijden waarin 

we nu al leven. 

Wij drukken in gemeenschappelijk gebed onze broederlijke verbondenheid met u uit. We 

vragen u ons medeleven over te brengen aan de families van de slachtoffers, aan de pastors en 

aan uw lokale gemeenschappen. 

De dood van pastoor Jacques Hamel had ons al van slag gebracht. Er zijn sindsdien zoveel 

andere daden van nodeloos geweld gepleegd. In zijn recente encycliek Fratelli Tutti herinnerde 

paus Franciscus aan de ontmoeting die hij op 4 februari 2019 in Abu Dhabi had. 

Naar aanleiding van deze broederlijke ontmoeting, waaraan ik goede herinneringen bewaar, 

hebben de Grootimam Ahmad Al-Tayyeb en ikzelf “vastberaden verklaard dat godsdiensten 

nooit mogen aansporen tot oorlog, haatgevoelens, vijandigheid of extremisme noch mogen 

oproepen tot geweld of bloedvergieten. Deze tragedies zijn het gevolg van het afwijken van 

religieuze leerstellingen, politiek misbruik van godsdiensten of interpretaties van bepaalde 

religieuze groeperingen, die in de loop van de geschiedenis hun invloed op de religieuze 

gevoelens van mensen hebben misbruikt. […] God, de Almachtige, hoeft door niemand 

verdedigd te worden en wil niet dat Zijn naam gebruikt wordt om mensen te terroriseren”. [284] 

Daarom wil ik hier de oproep tot vrede, gerechtigheid en broederlijkheid herhalen die we toen 

samen hebben gedaan. [285] 

Wij maken het gebed dat u vandaag aanbeveelt, tot het onze:  

Heer, we bidden tot U voor de christelijke gemeenschap en voor alle inwoners van de stad Nice. 

Schenk heel in het bijzonder de katholieke gelovigen troost en vernieuwing in hun evangelische 

getuigenis. 

Moge de Heilige Geest ons aan de vooravond van Allerheiligen meer dan ooit tot vredestichters 

maken, in gerechtigheid en waarheid. 

Op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw bidden we tot U. 
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