
Quae placuerint Domino (1RegMB 16,8)  

 

Brief van de minister-generaal van de orde van de minderbroeders op de 800ste 

verjaardag van de ontmoeting tussen St. Franciscus en sultan al-Malik al-Kāmil 

 

Mijn dierbare broeders van de orde van de minderbroeders,  

alle broeders, zusters en vrienden van onze Franciscaanse familie,  

en al mijn moslim zusters en broeders, 

de Heer geve u allen zijn vrede!  

 

Achthonderd jaar geleden zette onze Serafijnse vader Franciscus koers naar Egypte. Het was 

de vervulling van een lang gekoesterde droom om naar moslims te gaan. Hij kwam aan in het 

kamp van het kruisvaartleger, tussen Latijnse christenen, die door jarenlange prediking en 

retoriek over heilige oorlog geleerd hadden moslims te minachten. Diezelfde moslims hadden 

alle reden om Franciscus te minachten, ervan uitgaande dat hij, net als de meesten in het kamp 

van de kruisvaarders, een vijand was en niet een brenger van vrede. We vieren vandaag wat 

niemand op dat moment kon voorzien: dat een Geestvervuld man, met lege handen, 

ongewapend de slaglinies doorkruiste om een ontmoeting te vragen met de sultan en dat hij 

welwillend werd ontvangen door deze sultan. Hij genoot er gedurende een lange periode de 

gastvrijheid van de moslimleider en kwam van dit bezoek terug met andere ideeën over de 

missie van de minderbroeders. Franciscus keerde veilig terug naar zijn vaderland, diep 

bewogen door deze ontmoeting, en hij ontwierp een nieuwe en creatieve visie voor zijn 

broeders, over hoe ze naar de moslims konden gaan, over de dingen die konden doen en 

zeggen “die de Heer behagen” (quae placuerint Domino, 1RegMB 16,8). De verjaardag van 

Franciscus’ ontmoeting met al-Malik al-Kāmil in Damiette in 1219 nodigt ons uit om ons 

opnieuw af te vragen welke daden en woorden God zouden behagen in de pluralistische en 

complexe wereld van vandaag. 

 

Bij het onderscheiden van de tekenen van de tijd (Mt 16,3), legt de kerk steeds meer nadruk 

op de interreligieuze dialoog als een essentieel element van de missie van de kerk vandaag. 

Het Tweede Vaticaans Concilie spoorde de christenen aan om zich te engageren in de 

“dialoog en samenwerking met de volgelingen van andere godsdiensten, dit alles met 

voorzichtigheid en liefde en getuigend van het christelijke geloof en leven” (Nostra Ætate, 2). 

In het bijzonder leerde het Concilie dat de kerk de moslims “met achting” moet zien en het 

drong erop aan dat christenen met hun moslim-zusters en -broeders samenwerken ter 

bevordering van sociale rechtvaardigheid en moreel welzijn, vrede en vrijheid, ten voordele 

van allen (Nostra Ætate, 3). H. Johannes-Paulus II bracht deze missie van dialoog ten uitvoer 

in zijn dienstwerk als bisschop van Rome, vooral toen hij religieuze leiders van de wereld 

uitnodigde naar ons spirituele thuis, Assisi, om daar te getuigen van de transcendente kwaliteit 

van vrede. Voor degenen die samenkwamen om te bidden voor de vrede, bestond de 

“blijvende les van Assisi” in Franciscus’ “zachtmoedigheid, nederigheid, diep aanvoelen van 

God en een inzet om allen te dienen” (Johannes Paulus II, Toespraak in Assisi, 27 oktober 

1986). De pausen Benedictus XVI en Franciscus nodigden eveneens religieuze leiders uit tot 

een bedevaart naar Assisi om er te bidden voor vrede. En paus Franciscus riep de voorspraak 

in van de Poverello tijdens zijn eigen reis naar Egypte. Hij bad dat christenen en moslims 

elkaar oprecht broeders en zusters zouden noemen, levend in een nieuwe broederschap onder 

de zon van de ene barmhartige God (Franciscus, Toespraak op de internationale 

vredesconferentie, 28 april 2017). Het is dus de universele kerk die de franciscaanse familie 

oproept om deze interreligieuze broederschap te animeren in de vreedzame geest van onze 

Serafijnse Vader. De kerk roept ons op om dit cruciale moment van onze geschiedenis, de reis 



van Sint Franciscus naar Egypte, wortel te laten schieten, om onszelf opnieuw te openen voor 

de ommekeer die de Heilige van Assisi heeft ondervonden, om samen op weg te gaan met 

moslims en mensen van alle religies als medereizigers, als bouwers van beschaving en, meest 

fundamenteel, als zusters en broeders, kinderen van Abraham, onze vader in geloof.  

 

Ik moedig de franciscaanse familie aan om deze verjaardag te vieren als een moment waarop 

het licht van het evangelie iemands hart kan openen om de imago Dei (het beeld van God) in 

een mens te zien die men bekijkt met angst en wantrouwen, of erger nog, in iemand die men 

heeft leren haten. Daartoe is een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. 
(dit deel is verkort weergegeven) 
Bij deze brief zijn er voorbeden die bij het breviergebed gebruikt kunnen worden in de loop van dit jaar. 

In april verschijnt er online een werkboek, voorbereid door de Speciale Commissie voor Dialoog met de Islam. 

Daarin staan historische achtergronden, franciscaanse en moslim perspectieven en ander materiaal om 

Damiette te gedenken; 

Bij onze broederschap in Istanbul, voornamelijk gewijd aan oecumenische en interreligieuze dialoog, zal in 

oktober een bijeenkomst plaatsvinden van broeders die werken in landen met een moslimmeerderheid  

Ook het Antonianum heeft in de loop van dit jubileumjaar verschillende publieke evenementen gepland in 

diverse landen.  

Deze verjaardag biedt een unieke gelegenheid tot samenwerking tussen de verschillende takken van de 

franciscaanse familie.  

De Generale Curie wil graag vernemen wat er op lokaal vlak gebeurt in het kader van dit gedenkjaar. 

 

We leven in een tijd waarin mensen van verschillende religies aansturen op de demonisering 

van moslims en anderen aanzetten om hen te vrezen. Naast studie en gebed rond de thema's 

van ontmoeting en dialoog, beveel ik aan dat volgelingen van Franciscus die persoonlijk 

weinig in contact komen met moslims zich de ervaring van onze stichter eigen te maken door 

een concrete stap: ontmoet een moslim. Leer hem of haar kennen, voorbij de beleefdheden 

van een kopje thee en sociale vriendelijkheden. Probeer te leren en te waarderen welke 

ervaring van God hem of haar bezielt en laat je moslimvriend de liefde zien die God door 

Christus in jouw hart heeft gestort. Ondanks het aandringen van het Tweede Vaticaans 

Concilie dat moslims met ons “de ene en barmhartige God aanbidden” (Lumen Gentium, 16), 

gaan er spijtig genoeg veel stemmen op die beweren dat een dialoog tussen christenen en 

moslims onmogelijk is. Veel tijdgenoten van St. Franciscus en de sultan dachten ook zo en 

zagen conflict en confrontatie als het enige antwoord op de uitdaging van de ander.  

 

De voorbeelden van Franciscus en de sultan getuigen van een andere optie. Men kan niet 

langer volhouden dat dialoog met moslims onmogelijk is. We hebben het gezien en we blijven 

het zien in het leven van veel franciscanen en hun islamitische broeders en zusters: met een 

oprecht en liefdevol hart delen zij de gaven die God hen in hun respectieve geloven heeft 

geschonken. Trouw aan Franciscus’ visie betekent ook delen in nederigheid. Inderdaad is de 

specifieke christelijke gave die wij met onze moslim zusters en broers moeten delen niet enkel 

die van een bescheiden christen, maar de ervaring van een bescheiden God. Uniek in zijn tijd 

prees Franciscus God met de woorden: “Gij zijt nederigheid” (LofGod 4); hij sprak over de 

“verheven nederigheid”, “de nederige verhevenheid” van God (BrOrde 27). De zoektocht van 

het christelijke hart naar God komt tot rust in de nederigheid van de kribbe en van het kruis, 

tekens van een God die zich neerbuigt in dienst en zichzelf klein maakt uit liefde voor ons. 

Franciscus nodigt ons uit om deze goddelijke nederigheid te weerspiegelen voor hen die we 

ontmoeten door de eerste stap te zetten in dienst en in liefde. Bovendien roept de trouw aan 

Franciscus’ visie ons op om de gelovige ideeën en mensen van andere geloofstradities met 

een gevoel van eerbied te ontvangen (OFM GC, art. 93,2; 95,2), met een hart en een geest die 

open staan voor de aanwezigheid van God in een dergelijke ontmoeting. 

 



Ik weet dat in de franciscaanse familie sommigen als minderheden leven in het land van hun 

geboorte of keuze en verwikkeld zijn geraakt in politieke en sektarische conflicten; zij kunnen 

de dreiging van geweld voelen zoals velen nu doen in het land dat Franciscus eens bezocht. In 

sommige landen delen christenen en moslims de pijn van sociaal onrecht en politieke 

instabiliteit. Ik nodig u uit om stil te staan bij een van de andere namen die Franciscus 

gebruikt in zijn Lofzang op God: “Gij zijt geduld” (LofGod 4), of zoals moslims God 

aanroepen: Yā Ṣabūr – “O Geduldige!” Franciscus zelf leerde de deugd van geduld door zijn 

dienst bij de melaatsen, door de uitdagingen van zijn reizen, en door ontwikkelingen die hij 

zag in de Orde aan het einde van zijn leven, toen zijn eigen broeders sommige idealen 

opgaven die hem dierbaar waren. Franciscus mediteerde uitvoerig over de geduldige liefde die 

Christus in zijn lijden toonde, om tenslotte uit te komen bij de herkenning van geduld als een 

eigenschap van een barmhartige God. “Gij zijt geduld.” God volgt een agenda die wij niet 

kennen, en God beroert de harten van mannen en vrouwen op manieren die wij niet kennen. 

Franciscus heeft geworsteld met de vraag wat Gods plan was voor de mensen die Christus niet 

als Heer volgen. Hij vond zijn toevlucht in de lofprijzing dat God geduld is. God geve de 

genade van geduld aan elk van ons zodat we leren samen te leven. 

 

Aan onze moslim zusters en broeders wil ik zeggen hoe graag wij, franciscanen ons de 

gastvrijheid herinneren die onze heilige vader Franciscus ontving toen zijn leven in gevaar 

was. De belangstelling van vele moslims voor de herdenking van deze verjaardag getuigt van 

het verlangen naar vrede, dat telkens tot uiting komt wanneer een moslim een geloofsgenoot 

begroet. Ik bid dat dit jaar de broederschap zal verdiepen die we delen onder de God die alle 

dingen in de hemel en op aarde heeft geschapen en dat deze band lang na 2019 blijft groeien. 

God had ons allemaal hetzelfde kunnen maken, maar dat deed God niet (Al-Shūrā 42,8). Met 

u willen uw franciscaanse zusters en broeders graag de wereld laten zien dat christenen en 

moslims met elkaar in vrede en harmonie leven en kunnen leven. 

 

Tot slot: laten we nooit vergeten dat Sint-Franciscus het voorbeeld geeft van een leven van 

voortdurende bekering. Als jongeman had hij een afkeer van melaatsen, maar een daad van 

barmhartigheid veranderde zijn hart en “wat me bitter leek was veranderd in zoetheid” 

(Testament, 3). Dat moment, het begin van Franciscus’ leven van boetvaardigheid, is nauw 

verbonden met Franciscus’ ervaring in Damiette in 1219. Franciscus’ hart was eerder geopend 

door melaatsen, en toen hij zich in de aanwezigheid bevond van een moslim, die hij had leren 

haten, werd zijn hart eens te meer geopend. De Bijbelse oproep tot bekering (Hebreeuws 

shuv; Aramees tuv) vindt een echo in het herhaaldelijke gebod van de Koran zich tot God te 

keren (tūb), het kwaad af te wenden door goedheid en daden van liefdadigheid voor de meest 

kwetsbaren in de samenleving. Gelovigen vandaag — ongeacht de naam die ze voor God 

gebruiken en de wijze waarop zij aanbidden — zijn geroepen tot dezelfde moed en openheid 

van hart. Moge terwijl de wereld smacht naar begrip van de godsdiensen voor elkaar, onze 

nederige, geduldige en barmhartig God ons allen de daden en woorden tonen die Hem het 

meest behagen. 

 

Rome 7 januari 2019 

 

Vrede en alle goeds, 

Br. Micheal A. Perry 

Minister Generaal en Dienaar 
 

(Deze vertaling werd gemaakt door Daniel De Rycke en Walter Verhelst 

en bewerkt door Gerard Pieter Freeman) 

 


