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Beste broeders en zusters, vrienden van Geloof en Licht en van overal vandaan ...  

Wat een schok, wat een verdriet, toen ik hoorde van de gedragingen van Jean Vanier die 

hebben plaatsgevonden tussen 1990 en 2005. Ik had oprecht medelijden met degenen die dit 

verschrikkelijke lijden nu pas naar buiten hebben gebracht.  

Werkelijk, het is niet te begrijpen! Deze man, die zulk een dergelijk gedrag vertoond heeft, 

komt op geen enkele manier overeen met degene die ik al zo lang kende en met wie ik vele 

jaren als goede vrienden heb samengewerkt. Velen van ons, met name in Geloof en Licht, 

hebben zich gevoed met de evangelische en humanitaire boodschap die ons door Jean is 

overgedragen. Hij heeft ons zoveel moois gegeven door ons de schoonheid van de allerzwaksten 

te openbaren. Daaraan heeft hij zijn hele leven gewijd. Wat een groot mysterie is het, Jezus, dat 

uw genadegaven kunnen worden bemiddeld door gebruik te maken van ons, arme zondaars die 

wij zijn! Ik besef, meer dan ooit, hoezeer deze genadegaven ons mateloos overstijgen.  

Het komt mij niet toe om over Jean een oordeel te vellen. Alleen God kent zijn hart. Jezus 

zelf zei tegen de overspelige vrouw: "Ook ik veroordeel u niet." Ik ben vooral dankbaar voor het 

vele goede wat we door Jean van God mochten ontvangen. Laat ons nu in onszelf de wil 

versterken om met alle macht onze missie voort te zetten die Jezus ons heeft toevertrouwd, 

vooral vanwege de bijzondere geboorte en groei van Geloof en Licht in deze wereld.  

U weet, Heer, hoezeer wij vertrouwen op uw oneindige genade. Ja, we zijn maar arme 

zondaars, maar we hebben zo’n groot vertrouwen in U. Moge dit vertrouwen ons bewaren in 

uw vrede. U hebt deze vrede aan uw apostelen gegeven, vlak voordat U in uw lijden en sterven 

zou binnengaan: « Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u! » Ik vraag U dit met aandrang, vooral 

voor de personen die gekwetst werden door hun relatie met Jean, en die hier zo lang in stilte en 

eenzaamheid aan hebben geleden.  

 

 

Een hartelijke omhelzing, 

 

 

           Marie-Hélène 


