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La lecture biblique que nous venons d’entendre date de la fin du premier siècle de notre ère. 
Presque deux mille ans nous en séparent. Ces paroles n’ont rien perdu de leur actualité. 
Aussi différentes que puissent être nos convictions, elles font appel à une humanité qui nous 
est commune. Elles appellent aussi à la solidarité. Appel à ne pas rester indifférents pour 
ceux qui sont pauvres ou qui sont dans le besoin. Mise en garde contre une attitude de repli 
sur soi et d’une autosuffisance qui risque de devenir la tentation de toute une société. Mais 
en même temps un appel au respect de l’autre. Car il ne s’agit pas seulement d’aider le 
pauvre mais aussi de le respecter.  
 
De armoede en het samen leven in eerbied voor elkaars verscheidenheid: het zijn de twee 
grote uitdagingen. Hier in ons land, in Europa en overal ter wereld. Allereerst is er het 
schandaal van de armoede. Het is nog altijd het lot van een groot deel van de 
wereldbevolking. Groeiende armoede zelfs in landen die tot nu toe tot de rijkste behoorden, 
ook bij ons. Een enorme uitdaging is het, niet alleen voor politici, maar voor alle burgers. En 
daarnaast is er de blijvende inzet voor een inclusieve samenleving waar we leren leven met 
elkaar, ook al zijn we anders, denken we anders en geloven we anders. Maar waar we elkaar 
juist in die verscheidenheid respecteren en eerbiedigen. Dertig jaar geleden viel de muur van 
Berlijn. Muren die ons scheiden, kunnen afgebroken worden.  
 
C’est pourquoi nous devons défendre à tout prix l’état de droit. Précisément pour garantir la 
liberté et le respect de chaque citoyen, de quelle conviction qu’il soit. Mais il y a des droits 
qui ne valent pas seulement pour les citoyens mais aussi pour chaque être humain, 
également pour ceux qui sont chez nous mais ne sont pas citoyens. Ici le texte fait appel à la 
miséricorde. «Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde». Etre 
plus généreux et plus miséricordieux, précisément pour garantir notre humanité. Car si on 
ne défend que ses propres droits, on évolue vers une société où il fera très froid.  
 
Er is vandaag veel angst en onzekerheid. Vele mensen hebben het gevoel er niet bij te horen, 
niet mee te tellen. Het gevoel “niet geliefd te zijn, en dus maar beter verzwijgen waar je 
vandaan komt”, zoals Mohamed El Bachiri het uitdrukt in zijn jongste boek. En ook over het 
klimaat en de toekomst van onze planeet is er angst en onzekerheid.  
 
Het blijven de twee grote vragen van onze tijd: hoe gaan we om met de aarde en hoe gaan 
we om met elkaar? Ze hebben alles met elkaar te maken. Als we zorgen voor de aarde, dan 
toch omdat ze ons gemeenschappelijk huis is waar we samen willen wonen en zorgen voor 
elkaar, ook voor hen die na ons komen. Die angst en onzekerheid: we mogen ze niet 
ontkennen, maar ook niet koesteren, laat staan aanwakkeren. In de loop van de vorige eeuw 
is hier bij ons, zoals elders in Europa, met veel inspanning, een systeem van sociale zekerheid 
opgebouwd. Het is in alle waarheid een verworvenheid van echte beschaving. Het is een 
buffer tegen armoede en een dam tegen ongelijkheid. Want dat blijft onze opdracht: er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat niemand uit de boot valt. Daarvan hangt uiteindelijk het 
niveau af van menselijke beschaving. 
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