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Dierbare moslimbroeders en -zusters 
 
Zoals wij allemaal weten, heeft de coronapandemie miljoenen mensen over de hele wereld het leven 
gekost, eigen familieleden inbegrepen. Anderen zijn ziek geworden en genezen, maar hebben lang en 
zwaar geleden aan de gevolgen van het virus. Terwijl voor u de vastenmaand ramadan die met 'Id al-
Fitr wordt afgesloten begonnen is, gaan onze gedachten in dankbaarheid uit naar de almachtige God 
die ons allemaal in zijn Voorzienigheid heeft beschermd. Wij bidden met verdriet én hoop voor de 
doden en de zieken.  

De pandemie met haar tragische gevolgen voor zowat alle aspecten van onze manier van leven heeft 
de aandacht opnieuw gevestigd op een van die belangrijke elementen: delen. Daarom leek het ons 
een goede gelegenheid om deze waarde centraal te plaatsen in de boodschap die wij met veel 
genoegen aan elk van u overmaken. 

Wij delen allemaal Gods gaven: lucht, water, leven, voedsel, onderdak, de vruchten van de medische 
en farmaceutische vooruitgang, de resultaten van de vooruitgang van wetenschap en technologie op 
diverse gebieden en de toepassing ervan, de gestage ontdekking van de mysteries van het universum 
... Het besef van Gods overvloed en vrijgevigheid vervult ons hart met dankbaarheid jegens Hem en 
spoort ons tegelijkertijd aan om zijn gaven te delen met onze broeders en zusters die in nood 
verkeren. De armoede en de precaire situatie waarin zoveel mensen zich bevinden als gevolg van het 
verlies van werk en de economische en sociale problemen als gevolg van de pandemie maken onze 
plicht tot delen almaar dringender.  

Delen vindt zijn diepste motivatie in het besef dat alles wat we zijn en hebben gaven van God zijn en 
dat we daarom onze talenten ten dienste moeten stellen van al onze broeders en zusters door wat 
we hebben met hen te delen.  

De beste vorm van delen komt voort uit oprechte empathie en daadwerkelijk mededogen met 
anderen. In dit verband vinden we een betekenisvolle uitdaging in het Nieuwe Testament: Hoe kan 
de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit voor de nood van 
zijn broeder? Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met daden die 
waarachtig zijn (1 Joh 3, 17-18).  

Delen beperkt zich evenwel niet tot materiële goederen. Het gaat vooral om het delen van elkaars 
lief en leed, die deel uitmaken van elk menselijk leven. De Heilige Paulus nodigde de christenen van 
Rome uit om verheugd te zijn met hen die zich verheugen en te huilen met hen die huilen (Rom 
12,15). Paus Franciscus van zijn kant stelde dat gedeelde pijn wordt gehalveerd en gedeelde vreugde 
wordt verdubbeld (cf. Ontmoeting met de leerlingen van Scholas Occurrentes, 11 mei 2018). 

Uit empathie komt het delen van houdingen en gevoelens voort bij belangrijke gebeurtenissen - 
zowel vreugdevolle als verdrietige - in het leven van onze familieleden, vrienden en buren, ook die 
van andere religies: hun vreugde wordt de onze, hun verdriet wordt ook het onze.  

Tot de gedeelde vreugden behoren de geboorte van een kind, genezing van een ziekte, succes bij 
studie, op het werk of in zaken, een veilige terugkeer van een reis, en beslist nog zoveel andere 
gelegenheden. En er is ook een bijzondere vreugde voor wie gelooft: de viering van grote religieuze 
feesten. Wanneer wij bij die gelegenheden onze vrienden en buren van andere godsdiensten 
bezoeken of feliciteren, delen wij in hun vreugde over de viering van hun feest, zonder dat wij 
daarom de religieuze dimensie van de gevierde gelegenheid als de onze moeten overnemen.  



Tot de gedeelde smart behoren in de eerste plaats het overlijden van een naaste, de ziekte van een 
familielid, het verlies van een baan, het mislukken van een project of een onderneming, een crisis in 
het gezin die soms leidt tot het uiteenvallen ervan. Het is duidelijk dat wij de nabijheid en solidariteit 
van onze vrienden meer nodig hebben in tijden van crisis en verdriet dan in tijden van vreugde en 
vrede. 

Onze hoop, beste moslimbroeders en -zusters, is dan ook dat wij de vreugde en het verdriet van al 
onze buren en vrienden blijven delen, want Gods liefde omarmt ieder mens en het hele universum. 

Als teken van onze gedeelde menselijkheid en de broederlijkheid die daaruit voortvloeit, wensen wij 
u een vreedzame en vruchtbare ramadan en een vreugdevolle viering van 'Id al-Fitr. 
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