In zijn brief aan alle provinciaals, priorinnen en leiders van andere dominicaanse
geledingen schrijft Bruno Cadoré o.p., de Magister van de Orde, over de voorbereidingen
voor de bisschoppen synode met als thema ‘Jongeren, het geloof en inzicht in roepingen’ om
daarmee uit te nodigen tot deelname aan de voorbereidingen van de synode.

Zomer 2017
Geliefde Broeders en Zusters in Sint Dominicus,
Zoals u weet heeft paus Franciscus een bisschoppen synode bijeen geroepen met als
thema ‘Jonge mensen, het geloof en onderscheid van roepingen’’. Die komt in oktober
2018 bijeen. Met deze brief richt ik mij tot de verschillende oversten, Ik zou het liefste de
hele Orde, broeders, monialen, leken, zusters en leden van de dominicaanse familie
uitnodigen om deel te nemen aan het voorbereidingsproces van deze synode om te
beantwoorden aan de uitnodiging van de paus aan alle jongeren (16 – 29 jaar) om deze
synode samen met hem voor te bereiden.
Deze brief maakt deel uit van het perspectief dat werd geopend door de conclusies van
het congres, waarmee het jubileum afgesloten werd. Dat laatste had in feite het thema
‘de werelden van jonge mensen’ vastgesteld als één van de thema’s die – in de dynamiek
van de vernieuwing van de predikmissie van de Orde - een prioriteit zou zijn en de
gelegenheid zou bieden om onze prediking te vernieuwen door de samenwerking
binnen de dominicaanse familie te versterken.
De oproep tot een synodale benadering gewijd aan evangelisatie
De synode van 2018 maakt deel uit van de dynamiek die werd begonnen door de
synode, die was gewijd aan ‘de nieuwe evangelisatie en de overdracht van het geloof’,
waarna paus Franciscus de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium uitvaardigde,
gevolgd door de twee synoden die waren gewijd aan het thema van ‘de roeping en
missie van het gezin in de Kerk en in de huidige wereld’. Deze dynamiek roept vooral de
aandacht van onze Orde op, die totaal gewijd is aan de evangelisatie van het Woord van
God in overeenstemming met de termen van de bul van paus Honorius III van 3 febr.
1221.
Daarom vroeg ik, zo gauw het thema van de synode bekend was, een audiëntie aan bij
kardinaal Baldisseri, algemeen secretaris van de bisschoppensynode, die ik bezocht met
br. Orlando Rueda, socius voor het apostolisch leven. Dit was de gelegenheid voor een
eerste aanwijzing over de voorbereiding van deze synode, waarin de kardinaal ons
verteld had dat allen werden uitgenodigd om deel te nemen, met name jonge mensen
zèlf. Sindsdien is het voorbereidingsdocument gepubliceerd.
Tijdens de presentatie van dit document aan de pers werd deze uitnodiging aan
jongeren sterk beklemtoond: het gaat niet om jezelf af te vragen hoe je jonge mensen
kunt begeleiden bij het verkrijgen van inzicht bij hun levenskeuze in het licht van het
evangelie, maar ook om te luisteren naar hun verlangens en de plannen die ze voor hun
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leven hebben, evenals tegelijk de moeilijkheden die ze daarbij kunnen ontmoeten om de
maatschappij op actieve manier te dienen. In deze brief aan jongeren herinnerde paus
Franciscus er met een citaat van de kloosterregel van Sint Benedictus aan, dat dit
luisteren deel uitmaakt van de traditie van de Kerk en een theologisch karakter heeft.
Afgezien van de christelijke dimensie van de thema’s ervan, gaat het document in op het
feit dat het doel van de synode is om alle jonge mensen te ontmoeten, gelovigen en
ongelovigen, dichtbij de Kerk of niet, beklemtonend dat allen zijn geroepen om te leven
en lief te hebben, evenals allen wachten op begeleiding in hun keuzes omtrent hun leven.
Tijdens de mei-bijeenkomst van de algemene raad, de algemene promotoren en de
coördinator van DSI (zo’n bijeenkomst wordt gehouden bij gelegenheid van elke
plenaire zitting van de raad) nodigden we Mgr. Fabio Fabene van het permanente
secretariaat van de bisschoppen synode uit die ons het voorbereidingsproces van de
synode voorlegde, gemarkeerd door drie stappen: naar jonge mensen luisteren, de feiten
interpreteren vanuit het gezichtspunt van onderscheidingsvermogen en roeping, open
wegen om samen voorwaarts te gaan.
In eerste instantie waren de conferenties van bisschoppen en van religieuzen
uitgenodigd om de vragenlijst te beantwoorden die in het voorbereidingsdocument
werd voorgesteld. In juni zal een website worden geopend die jonge mensen zelf de
mogelijkheid biedt om actief deel te nemen aan dit ‘onderzoek’. Op basis van al deze
antwoorden zal een werkdocument worden opgesteld om de basis te vormen van de
overwegingen van de synode.
Tijdens deze bijeenkomst legde Mgr. Fabene de nadruk op twee onderwerpen waarbij
naar zijn mening de dominicaanse traditie in het bijzonder een bijdrage kan leveren: stel
vast wat in het Evangelie en in de traditie van de Kerk de jonge mensen van
tegenwoordig zou kunnen aantrekken, stel vanuit de rijkdom en verscheidenheid van
onze apostolische of professionele betrokkenheid bij de wereld van jongeren, de
middelen vast waardoor deze het gemakkelijkste kunnen worden bereikt.
Een synode met jonge mensen: een project voor de dominicaanse
predikgemeenschap
In antwoord op deze synode-uitnodiging scheen het passend om de gelegenheid van
deze synode aan te grijpen om deze lijn van apostolische betrokkenheid – die door ons
recente congres werd aangewezen als een prioriteit in de dynamiek van versterking van
de dominicaanse familie - door de prediking op zich werd aangegeven. In deze geest stel
ik nu voor dat we in de komende jaren voorrang geven aan dit thema.
Feitelijk benadrukte het congres voor de missie van de Orde aan het einde van het
jubileumjaar aan de ene kant het zeer hoge aantal broeders, zusters en leken van de
Orde dat betrokken is bij de werelden van jonge mensen (de educatieve wereld, de
academische wereld, sociaal werk, aandacht voor onbestendige plaatsen in de wereld,
waar jonge mensen dikwijls de eerste slachtoffers zijn …) en aan de andere kant het feit
dat deze verschillende betrokkenheden ongetwijfeld veel mogelijkheden openen voor
verdere versterking van samenwerking en eenheid binnen de hele Orde en de
dominicaanse familie.
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Daarbij bieden onze verschillende apostolische betrokkenheden ons de mogelijkheid om
heel goed waar te nemen hoe jonge mensen, in al hun verscheidenheid door de hele
wereld, onder de eersten zijn om de enorme veranderingen die gemeenschappen en
culturen tegenwoordig ondergaan, aan het licht te brengen: moeilijkheden met
overdracht, interculturaliteit die zowel individuen als gemeenschappen vormen,
betrokkenheid en enthousiasme voor de toekomst, een noodzakelijke reorganisatie van
democratische processen, zodat iedereen een ‘stem in het kapittel’ heeft, als het gaat om
het voorbereiden van de gezamenlijke wereld die allen wordt aangeboden, het streven
naar een grotere en machtiger band tussen individuen en naties.
Om al deze redenen schijnt het mij op een tijd waarop het nadenken over de
vernieuwing van evangelisatie de volledige aandacht van de Kerk heeft, dat het ook een
goede gelegenheid is om allen samen deze bijzondere boodschap die de Orde van Sint
Dominicus naar het hart van de Kerk wil brengen, te activeren: dat de Kerk wordt wat zij
is, als zij zichzelf plaatst in de handeling van het verkondigen van het goede nieuws van
het Koninkrijk, in een ‘voortdurende staat van prediking’ zou je kunnen zeggen. Als we
deze overtuiging kunnen toepassen binnen de werelden van jongeren, schijnt het mij dat
de Orde een werkelijk betekenisvolle en speciale bijdrage zou kunnen leveren aan de
dynamiek van de synode die door paus Franciscus is geopend.
In deze context schrijf ik u nu om alle leden van de Orde uit te nodigen deel te nemen
aan deze bijdrage in de volgende synode. We maken er verschillende voorstellen voor.
We vragen de provinciaals, de priorinnen van de dominicaanse kloosters van monialen,
de internationale leiders van de lekenfraterniteiten, de priesterfraterniteiten, de
dominicaanse seculaire instituten en de dominicaanse Jongerenbeweging, evenals de
algemene oversten van de apostolische dominicaanse congregaties, om deze uitnodiging
door te geven aan degenen van onze zusters en broeders die apostolisch betrokken zijn
bij jongeren tussen 16 en 29 jaar. Het is de bedoeling om onder deze jongeren hun eigen
deelname aan dit synodeproces te bevorderen.
Prediken met jonge mensen
Hier zijn een paar stappen die ik u voorstel, zodat de broeders, zusters of leken die
boven genoemd zijn, deel kunnen nemen aan dit ‘project van de dominicaanse familie’.
1. Nodig de jongeren bij wie ze betrokken zijn uit om kennis te nemen van het
voorbereidingsdocument, om deel te nemen aan vergaderingen en overdenkingen over
dit thema in hun verschillende lokale kerken en bij te dragen aan de voorstellen die
gemaakt zullen worden om het werkdocument van de synode voor te bereiden, zodat de
werkelijkheid van de hoop en zorgen van jongeren aanwezig is in de eindoverdenking
van de synode. Daarvoor zou in juni een website worden geopend, die alle jongeren
uitnodigt om deel te nemen aan de overdenking.
2. Bij deze deelname nodig ik u uit om bijzonder te letten op het verwezenlijken van de
betrokkenheid van de Orde bij het luisteren naar het Woord van God, het geworteld zijn
van overdenken in Traditie, het zoeken naar de waarheid in dialoog met anderen die
kennis zoeken, meeleven m.b.t. de oproepen die vanuit de verstoorde plaatsen van de
wereld komen, het verlangen naar de redding van de wereld. Gezien vanuit dit
standpunt zal het belangrijk zijn om rekening te houden met de talrijke ervaringen van
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broeders en zusters met jonge mensen die verplicht leven in situaties van grote
wisselvalligheid en kwetsbaarheid op zoveel plaatsen in de wereld.
3. Op de website die door het secretariaat van de synode wordt geopend hebben jonge
mensen volkomen speelruimte bij de beantwoording van de vragenlijst die zal worden
voorgesteld (www.sinodogiovanni2018.va) Daarom willen we niet al te veel aan deze
vragenlijst toevoegen.
Desalniettemin zullen we heel spoedig een ruimte voorstellen voor discussie op onze
eigen website www.op.org. Feitelijk lijkt het me dat enkele specifieke onderwerpen van
de dominicaanse traditie de besprekingen van de broeders, zusters en leken van de Orde
met jonge mensen zouden kunnen stimuleren.
-

-

-

-

Op welke manier hebben jullie als jonge mensen al de gelegenheid om bij te
dragen aan de verkondiging van het goede nieuws van het Koninkrijk van God?
Kunnen we samen de elementen van het Evangelie en de traditie van de Kerk
vaststellen, die aantrekkelijker zouden kunnen zijn voor jonge mensen van
tegenwoordig? Zoals Dominicus zichzelf wilde plaatsen in de school van Jezus,
toen hij zijn apostelen verzamelde om door de steden en dorpen te gaan en het
goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, hoe zouden jonge mensen zich
bij zo’n dynamiek op hun eigen manier willen aansluiten?
Wat zouden – uitgaande van je kennis en verhouding met de broeders, leken, of
dominicanessen - de nieuwe projecten voor evangelisatie zijn, waarvoor je het
initiatief zou willen nemen of waarin je graag een voorvechter zou willen zijn?
Wat voor soorten taal (woorden, media, houding, enz.) zouden het best overeen
komen met de creativiteit van jongeren bij de verkondiging van dit Goede
Nieuws?
Hoe zou je willen dat de Predikorde eraan bijdraagt om de Kerk dicht bij de
jongeren van jouw generaties te houden?
Hoe kunnen de educatieve plaatsen, waar zoveel zusters en broeders bij
betrokken zijn, deelnemen aan de overdenking van de synode aan de ene kant en
aan de andere kant bij de vernieuwing van de ‘gesprekken’ met jongeren,
waaraan de Kerk wil bijdragen?
Wat zouden, vanuit jouw standpunt, de speciale elementen van de dominicaanse
traditie zijn die naar jouw mening in het bijzonder zijn aangepast aan de
verkondiging van het goede nieuws aan de jongeren van jouw generaties, vooral
aan degenen die ver van de Kerk zijn?

U zult hebben begrepen dat het belangrijkste punt van het project dat ik u hier aanbied
geen overdenking is van ‘onze pastorale zorg voor jongeren’ maar eerder hoe we de
mogelijkheid van jongeren zelf om actief deel te nemen aan de vernieuwing van
evangelisatie herkennen en bevorderen.
Het is één van de rijkdommen van de grote verscheidenheid van charisma’s in de kerk
dat ze niet het ‘eigendom’ zijn van degenen voor wie ze zijn gevormd, maar dat ze zijn
aangeboden aan het leven van de Kerk in de wereld als geheel. De Predikorde werd
ingesteld met het charisma van prediking en het is – meer dan ooit- aan de Orde om aan
allen de overtuiging aan te bieden dat de Kerk zichzelf wordt in verkondiging van het
goede nieuws van het Koninkrijk. Jongeren en de manier om de grote verscheidenheid
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aan weelde van de werelden van de jongeren in de hele wereld te belichten, zijn een
gelegenheid om ons bewust te worden van deze plicht.
Deze uitnodiging zal op de website van de Orde een plaats voor verwerkelijking en
coördinatie vinden. Ik nodig u uit om actief deel te nemen. De eerste actieve deelname
zou kunnen zijn om de socius voor het apostolisch leven alle informatie, overdenking,
getuigenis te geven die met anderen in heel de Orde kan worden gedeeld. Stuur ze
alstublieft aan de Algemene Raad voor eind oktober 2017, zodat het werk op de
volgende bijeenkomsten van de socii en promotoren kan worden verrijkt
(apostolatus@curia.op.org)
Het gaat niet om het schrijven van een document dat speciaal over de Orde gaat, maar
eerder om in het hart van de Orde een beweging te vergemakkelijken, waarin jonge
mensen de eerste spelers zullen zijn bij de overdenkingen van de synode, aan de ene
kant door hun deelname aan de dynamiek die in gang gezet wordt door het permanente
secretariaat van de synode en aan de andere kant door hun eigen betrokkenheid bij de
verkondiging van het evangelie. En om de Orde als geheel in staat te stellen om te
profiteren van deze dynamiek van een ‘synode met jongeren’. In dit opzicht zal ‘synode
met jongeren’ het onderwerp zijn van een speciaal project op Atrium, bezield door de
dienst van het bevorderen van communicaties.
Verheugd om het vooruitzicht van wat een gemeenschappelijk project van dominicaanse
prediking tegenwoordig zou kunnen zijn, verzeker ik u van mijn broederlijke
vriendschap en mijn verbondenheid in gebed en dankzegging.
Uw broeder,
fr. Bruno Cadoré o.p.
Magister van de Orde.
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