
 
 
 
Boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiezondag 2016  
 
Missionaire Kerk, getuige van barmhartigheid 
 
Dierbare broeders en zusters, 
 
Het Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid, dat de Kerk momenteel viert, werpt een 
bijzonder licht op de Wereldmissiezondag 2016: het nodigt ons uit de missie ad gentes te 
beschouwen als een groot, immens werk van barmhartigheid, zowel spiritueel als materieel. 
Op deze Wereldmissiezondag worden wij allemaal uitgenodigd “erop uit te gaan” als 
missionaire leerlingen, waarbij ieder van ons de eigen talenten, creativiteit, wijsheid en 
ervaring ter beschikking stelt om de boodschap van Gods tederheid en compassie naar de 
gehele mensenfamilie te brengen. Krachtens haar missionaire opdracht, bekommert de Kerk 
zich om diegenen die het evangelie niet kennen, want zij wil dat iedereen gered wordt en de 
liefde van de Heer ervaart. Zij “heeft de zending de barmhartigheid van God te verkondigen, 
het kloppend hart van het evangelie” (Misericordiae Vultus 12) en haar te verkondigen in alle 
hoeken van de wereld, bereikbaar voor ieder mens, jong en oud. 
 
Wanneer een mens barmhartigheid ondervindt, brengt dit diepe vreugde in het hart van de 
Vader; vanaf het begin heeft de Vader zich liefdevol tot de meest kwetsbaren gewend, want 
zijn grootheid en macht worden juist geopenbaard in zijn vermogen zich te identificeren met 
de kleinsten, de gemarginaliseerden en de onderdrukten (cf. Deut. 4,31; Ps. 86,15; 103,8; 
111,4). Hij is een liefdevolle, zorgzame en betrouwbare God die nabij is aan hen die in nood 
zijn, speciaal de armen; Hij mengt zich teder in de menselijke werkelijkheid zoals een vader 
en een moeder dat doen in het leven van hun kinderen (cf. Jer. 31,20). Wanneer er in de 
Bijbel gesproken wordt over de baarmoeder wordt het woord gebruikt dat barmhartigheid 
betekent; derhalve verwijst het naar de liefde van een moeder voor haar kinderen, die ze 
altijd zal liefhebben, in alle omstandigheden en ongeacht wat er gebeurt, want zij zijn de 
vrucht van haar schoot. Dit is ook een wezenlijk aspect van de liefde die God heeft voor al 
zijn kinderen, die Hij geschapen heeft en die Hij wil opvoeden en onderwijzen; met het oog 
op hun zwakheden en ontrouw, is zijn hart vervuld van mededogen (cf. Hosea 11,8). Hij is 
barmhartig ten aanzien van iedereen; zijn liefde is voor alle mensen en zijn mededogen 
strekt zich uit naar alle schepselen (cf. Ps. 145,8-9). 
 
Barmhartigheid vindt haar hoogste en meest volmaakte uitdrukking in het mensgeworden 
Woord Gods. Jezus openbaart het gezicht van de barmhartige Vader; Hij “spreekt er niet 
alleen over. Hij verklaart ze ook niet alleen met beelden en gelijkenissen, maar bovenal 
belichaamt Hij ze in zichzelf en bekleedt ze als het ware met zijn eigen persoon” (Johannes 
Paulus II, Dives in Misericordia 2). Als we Jezus aannemen en navolgen door het evangelie 
en de sacramenten, kunnen wij met behulp van de Heilige Geest, barmhartig worden zoals 
onze hemelse Vader barmhartig is; we kunnen leren liefhebben zoals Hij ons liefheeft en van 
ons leven een gave maken, een teken van zijn goedheid (cf. Misericordiae Vultus, 3). De 
Kerk, te midden van de mensheid, is op de allereerste plaats de gemeenschap die leeft 
dankzij de barmhartigheid van Christus: zij voelt zich door hem in barmhartige liefde gezien 
en uitverkoren. Uit deze liefde komt haar opdracht voort. De Kerk leeft vanuit deze liefde en 
maakt haar bekend, in een respectvolle dialoog met alle culturen en religieuze overtuigingen. 



 
Van deze barmhartige liefde getuigen, evenals in de Vroege Kerk veel mannen en vrouwen 
van elke leeftijd en afkomst. De aanzienlijke en groeiende presentie van vrouwen in de 
missionaire wereld, naast de aanwezigheid van mannen, is een veelzeggend teken van 
Gods moederlijke liefde. Vrouwen, zowel leken als religieuzen, en tegenwoordig zelfs veel 
gezinnen, brengen hun missionaire roeping op verschillende manieren tot uitdrukking: van 
het verkondigen van het evangelie tot charitatieve dienst. Naast het evangeliserende en 
sacramentele werk van missionarissen, begrijpen vrouwen en gezinnen vaak beter de 
problemen van mensen en weten ze hoe ze er op een passende en soms verfrissende 
manier mee om moeten gaan: in het zorg dragen voor het leven, met een sterke nadruk op 
mensen in plaats van structuren en door het inzetten van het menselijke en spirituele 
vermogen bij het stimuleren van goede relaties, harmonie, vrede, solidariteit, dialoog, 
samenwerking en broederschap, zowel in persoonlijke relaties als ook in het sociale en 
culturele leven, in het bijzonder in de zorg voor de armen.  
 
Op veel plaatsen begint evangelisatie met educatie, waaraan missionair werk veel tijd en 
inspanningen wijdt, zoals de barmhartige wijngaardenier van het evangelie (cf. Lc. 13,7-9; 
Joh. 15,1), geduldig wachtend op de vruchten na jaren van langzame cultivatie; op deze 
manier brengen zij nieuwe mensen voort die in staat zijn te evangeliseren, die het evangelie 
naar die plaatsen brengen die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. De Kerk kan 
gedefinieerd worden als “moeder”, ook omdat velen ooit tot geloof in Christus zullen komen. 
Ik hoop daarom dat het heilige volk van God door zal gaan deze moederlijke dienst van 
barmhartigheid uit te oefenen, die degenen die de Heer nog niet kennen, helpt om Hem te 
ontmoeten en lief te hebben. Geloof is een gave van God en niet het resultaat van 
proselytisme; het groeit echter dankzij het geloof en de liefdadigheid van hen die 
evangeliseren, die getuigen van Christus zijn. Wanneer ze door de straten van de wereld 
gaan, moeten de leerlingen van Jezus dit doen met een liefde zonder grenzen, dezelfde 
mate van liefde die onze Heer heeft voor alle volkeren. We verkondigen de mooiste en 
grootste gave die Hij ons gegeven heeft: zijn leven en zijn liefde. 
 
Alle volkeren en culturen hebben het recht de heilsboodschap te ontvangen, die Gods gave 
is aan ieder mens. Dit is des te meer noodzakelijk als we bedenken hoeveel onrecht, 
oorlogen en humanitaire crises nog altijd opgelost moeten worden. Missionarissen weten uit 
ervaring dat het evangelie van vergeving en barmhartigheid, vreugde en verzoening, 
gerechtigheid en vrede kan brengen. De opdracht van het evangelie “Gaat dus en maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb” (Mt. 28,19-20), is nog niet 
voltooid. Daarentegen verplicht deze opdracht ons allemaal, in de huidige situatie met al zijn 
uitdagingen, de roep voor een hernieuwde missionaire “impuls” te horen, zoals ik opmerkte 
in mijn Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium: “Iedere christen en iedere gemeenschap 
zal onderscheiden wat de weg is die de Heer vraagt, maar wij worden allen uitgenodigd deze 
oproep te aanvaarden: uit de eigen gemakzucht naar buiten te treden en de moed te hebben 
naar alle randgebieden te gaan die behoefte hebben aan het licht van het Evangelie.” (20). 
 
Dit Jubeljaar markeert de 90ste verjaardag van de Wereldmissiedag, ingesteld door paus Pius 
XI in 1926 en georganiseerd door de Pauselijke Missiewerken voor de Geloofsverbreiding. 
Het is daarom gepast om de wijze instructies van mijn voorgangers in herinnering te roepen, 
dat voor deze Pauselijke Missiewerken alle gaven bestemd zijn die gecollecteerd worden in 
elk bisdom, elke parochie, elke religieuze gemeenschap, vereniging en kerkelijke beweging 
op de hele wereld voor de zorg voor christelijke gemeenschappen in nood en voor het 
ondersteunen van de verkondiging van het evangelie tot aan de uiteinden der aarde. Ook 
vandaag de dag geloven wij in dit teken van missionaire kerkelijke gemeenschap. Laat ons 
niet onze harten sluiten vanwege onze eigen particuliere zorgen, maar laat ons ze openen 
voor de hele mensheid. 
 



Moge de Heilige Maria, verheven icoon van de verloste mensheid en missionair voorbeeld 
voor de Kerk, alle mannen, vrouwen en kinderen leren overal de levende en mysterieuze 
presentie van de Verrezen Heer te koesteren en te beschermen. Want Hij hernieuwt de 
relaties tussen mensen, culturen en volkeren en vervult allen met vreugdevolle 
barmhartigheid. 
 
Vanuit het Vaticaan, 15 mei 2016, Hoogfeest van Pinksteren 
 
Franciscus 
 
 
(Vertaald vanuit de Engelse en Duitse tekst door Missio / M. Baijens) 
 
 


