
 

 

3e dialoog 

INTERRELIGIEUZE DIALOOG 

 

Doel en doelstellingen. Duizenden gelovigen van verschillende religies delen in de geest van het 
Focolare voor zover dat met hun geloof te verenigen valt. Ze werken actief samen om het doel van 
de het Focolare, universele broederschap, te bereiken. De samenwerking is gebaseerd op de gulden 
regel: ‘Doe een ander wat je zou willen dat voor jou gedaan werd.’ Effecten van deze dialoog is dat 
men de eigen religieuze wortels herontdekt, dat men ook alles wat ons verenigt begrijpt en er een 
ervaring van broederschap wordt opgedaan.  
Deze geest van gemeenschap draagt bij tot het bereiken van meer eenheid binnen de menselijke 

familie.  

De gezamenlijke inzet om bouwers van eenheid en vrede te zijn, heeft effect op plaatsen waar 

geweld en raciale of religieuze onverdraagzaamheid een afgrond proberen te graven tussen 

personen en groepen. Belangrijke humanitaire projecten zijn voortgekomen uit deze inspanningen 

om broederschap te leven.  

In de loop der jaren is er een dialoog ontstaan en ontwikkeld met Mahayana- en Theravada-

boeddhisten, met sjiitische en soennitische moslims, met orthodoxe, conservatieve of hervormde 

joden, met verschillende stromingen binnen het Hindoeïsme, en met aanhangers van de traditionele 

Afrikaanse godsdiensten. Er zijn ook contacten geweest met Shinto boeddhisten, sikhs en leden van 

het baha'i-geloof. 

Geschiedenis. In 1977 werd Chiara Lubich in Londen onderscheiden met de Templeton-prijs voor 

vooruitgang in religie. Toen zij haar ervaring presenteerde voor een groot publiek, waaronder 

personen van verschillende religies, had zij de diepe intuïtie dat alle aanwezigen één familie waren. 

Toen ze wegging, waren de eersten die hun waardering uitspraken voor haar toespraak gelovigen 

van verschillende religieuze tradities. 

Dit was een bevestiging dat de spiritualiteit van het Focolare ook beleefd kan worden niet alleen 

door christenen, maar op een bepaalde manier ook door mensen van andere geloofsovertuigingen. 

Deze gebeurtenis was voor haar een teken van God, dat haar deed inzien dat de beweging zich moest 

openstellen voor de dialoog met mensen uit alle religieuze tradities. 

Nieuwe ontwikkelingen. Een permanente school voor interreligieuze dialoog is opgericht in het 

Focolarestadje Tagaytay in de buurt van Manilla op de Filippijnen. Het is ook een ontmoetingsplaats 

voor mensen die de spiritualiteit van eenheid in Azië willen verspreiden. 

Sinds 2002 heeft de Beweging een aantal symposia georganiseerd: joods-christelijke, islamitisch-

christelijk, boeddhistisch-christelijk en hindoeïstisch-christelijk. Deze internationale conferenties 

bevorderen wederzijdse kennis, verdiepen de dialoog, vergroten vriendschap en interreligieuze en 

interculturele broederschap. 
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Bij het project "Vleugels van Eenheid" zijn opvoeders en wetenschappers betrokken van zowel 

moslim- als christelijken huize. Samen gaan zij een weg van dialoog en samenwerking. Het project 

wordt mede geleid door Dr. Piero Coda, rector van de Sophia-universiteit in Loppiano, en Dr. 

Mohammad Ali Shomali, directeur van het Islamic Centre of England. Innovatieve wegen in de 

dialoog worden geopend door middel van seminars, openbare conferenties, een zomercursus en 

diverse publicaties. Het project wordt gesteund door de Sophia-universiteit, het Islamic Centre of 

England in Londen, en het Risalat International Institute in Qum, Iran. 

De organisatie Religies voor de Vrede, die begon als de Wereldconferentie van religies voor de Vrede 

(WCRP), werkt aan het bevorderen van door interreligieuze samenwerking. Sinds 1982 werkt ook de 

Focolarebeweging daarmee samen. In 1994 werd Chiara Lubich benoemd tot erevoorzitster. In 2013 

werd Maria Voce benoemd tot co-president van de Wereldconferentie van religies voor de Vrede. 

Contact: Centrum voor Interreligieuze Dialoog - Focolarebeweging  

Via Frascati, 306 - 00040 Rocca di Papa, Italië  

info.dialogointerreligioso@focolare.org 


