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1.  VOORWOORD VAN MGR. FRANS WIERTZ

Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Wie het evangelie goed leest, ziet dat er één thema is 
dat als een rode draad door alle verhalen heen geweven is. 
Dat is het thema van de liefde. 
De liefde van God voor de mensen, de liefde van de mensen 
voor God  en de liefde tussen mensen onderling. 

Het evangelie kent meerdere woorden voor het begrip liefde. 
‘Agape’, ‘caritas’ en ook ‘misericordia’, 
dat wij vertalen met barmhartigheid. 
Daar zit het woord ontferming in, vanuit het diepst van je hart. 
Dat is meteen de kern van ons geloof: dat God zich 
vanuit een diepgevoelde liefde steeds weer over ons ontfermt, 
ons opricht, ons op de goede weg zet 
en ons steeds met open armen ontvangt: barmhartig is. 
Het is heel mooi dat paus Franciscus juist dit thema 
van de barmhartigheid heeft opgetild 
en meegegeven heeft aan het bijzonder Heilig Jaar 
dat hij voor 2016 heeft uitgeroepen. 
Het is een uitnodiging van de paus aan ons om in onze omgeving
 – in onze kerken, in onze parochies en misschien juist ook 
over de traditionele grens van kerk en parochie heen – barmhartig te zijn. 
Paus Franciscus staat erom bekend dat hij de uitdaging niet schuwt. 
Met het thema van dit Bijzonder Heilig Jaar daagt hij ons uit 
om een barmhartige Kerk te durven zijn.  
Barmhartig in onze onderlinge relaties, 
barmhartig over de grenzen van onze eigen gemeenschap heen 
en tegelijkertijd openstaand voor Gods Barmhartigheid. 
Barmhartig als de Vader! Dat mogen we zijn. 
Ik nodig u uit om daar het komend jaar - op de plek waar u staat 
en met de mensen om u heen – aan te werken.  
Dit boekje wil u daarbij helpen. 
U vindt er talloze teksten, handreikingen, suggesties en tips in 
om het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vorm te geven. 
Ik wens ons allen een heel bijzonder jaar toe. 

+ Frans Wiertz, 
bisschop van Roermond
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2. DS. SOPHIE BLOEMERT, 
HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID 

IN OECUMENISCH PERSPECTIEF

Barmhartigheid komt dichtbij
Een aantal maanden geleden organiseerde Museum Catharijneconvent in Utrecht een indruk-
wekkende expositie over ‘naastenliefde door de eeuwen’ met als titel: Ik geef om jou. 
Als een rode draad liep de verbeelding van de Caritas door de zalen. Met schilderijen, voorwer-
pen, ter plekke vertelde verhalen en persoonlijke gesprekken kwam de barmhartigheid 
de bezoekers dicht op de huid. Juist deze ervaring komt mij in gedachten, nu ik mij zet tot het 
schrijven van deze bijdrage. Paus Franciscus had zomaar rond kunnen lopen in het convent. 
En hij had ons als bezoekers zeker verteld over zijn drive om juist barmhartigheid 
een jaar lang in het centrum van de wereldwijde belangstelling te zetten. De Heilige Vader 
zou ook niet hebben nagelaten om ons te vragen hoe wij dat doen in het dagelijks leven: 
omzien naar onze naaste(n); werk maken van “ik geef om jou”. 

Jaar van de Barmhartigheid 
Niet in Utrecht, maar in Rome heeft Paus Franciscus een andere, kerkelijke manier gevonden: 
het uitroepen van een buitengewoon Heilig Jaar. Zo brengt hij gelovigen bij de drive van Jezus 
van Nazareth, Zoon van God en broeder van mensen, die op Zijn tocht door het Heilige Land 
velen bepaalde bij de ware menslievendheid. Met grote ontferming bewogen, had Hij oog voor 
met name die mensen, die in de marge van de samenleving van toen waren terechtgekomen. 
In het Mattheusevangelie lezen we in hoofdstuk 25 de uitspraak van Jezus:  

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten, 
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken, 
ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 
ik was naakt en jullie kleedden mij. 
Ik was ziek en jullie bezochten mij, 
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ 

En een zevende werk werd nog in de Middeleeuwen toegevoegd: begraven van de doden. 
Hoe indringend komen de werken van barmhartigheid zo op ons af; nog dichterbij dan in het Ca-
tharijneconvent. Want actueler kan het niet geformuleerd worden, nu in heel Europa een lange 
stoet van mensen loopt, die hun eigen onveilige land ontvlucht  zijn, honger en dorst hebben en 
een veilig heenkomen zoeken. En hoe goed om te vernemen, dat op talloze plaatsen kerkge-
meenschappen de barmhartigheid jegens de vluchtelingen in praktijk brengen. 

Barmhartige Vader
Nog een illustratie. Wie kent niet het prachtige schilderij van Rembrandt van de verloren zoon 
die na allerlei omzwervingen weer bij Vader thuiskomt? De bisschoppen verwijzen ook 
naar dit Bijbelse tafereel. Een treffender titel voor dit verhaal is: de barmhartige Vader; Hij die in 
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een oneindig teer gebaar zijn hand op de schouder van zijn kind legt en hem weer opneemt 
in zijn huis. En zoals wij mensen zelf barmhartigheid ontvangen, zullen wij anderen 
barmhartigheid doen ontvangen! Ofwel, God de Vader zegt: “Ik geef om jou, 
opdat jij op jouw beurt tegen medemensen zult zeggen: ik geef om jou!”. 
Zo’n beeld zegt meer dan 1000 woorden. 

Barmhartigheid ervaren van God zelf en vervolgens delen met onze naasten, 
is een grensoverschrijdende ervaring. 

Ik bedoel: als er iets is, dat ons over kerkmuren heen kan doen kijken, is het barmhartigheid. 
Juist deze Bijbelse inspiratie kan ons als gelovigen in verschillende geloofsgemeenschappen 
met elkaar verbinden – en dat wereldwijd en in oecumenisch verband. Samen barmhartigheid 
in het leven van alledag in praktijk brengen, betekent schouder aan schouder gaan 
vanuit een gedeelde geloofsvisie , een grondhouding van menslievendheid. “Ik geef om jou!”

Oecumene in praktijk 
Vanuit deze gedachte werken in het comité dat in het bisdom Roermond ter voorbereiding 
op het heilig jaar actief is, katholieken en enkele protestanten eensgezind samen. Dat is een 
ontwikkeling in onze regio, die mij dankbaar en opgewekt stemt. Woorden, die ook wel worden ge-
bruikt zijn charitas en diaconaat. De laatste term wordt veel gebruikt in protestantse kringen. In een 
belangrijk beleidsdocument van de Protestantse Kerk in Nederland wordt dit als volgt omschreven: 
“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van de 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” 
Elke gemeente behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland – maar evengoed vele daarbui-
ten – weet van diaconaal werk als een vaste waarde. De relaties met God, met de naaste en met 
de samenleving, gaan zo hand in hand. In dit verband wil ik trouwens ook het Leger des Heils 
noemen en hun heel concrete benadering met ‘soup, soap and salvation’. 

Oefening in oecumene
Het Heilig Jaar is een katholiek initiatief; dit boekje is een uitgave van het bisdom Roermond. 
Voor hen die dit boekje onder ogen krijgen en niet tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren, 
zullen sommige onderdelen niet meteen vanzelf spreken – en daarmee een oefening in oecumene 
vormen. Er is immers veel dat ons bindt, maar er is ook verscheidenheid en op sommige punten 
(nog) gescheidenheid. Zo is de realiteit.  Zo was de term ‘geestelijke werken van barmhartigheid’ 
mij nog onbekend. Maar toen ik las dat hiermee onder andere bedoeld wordt: twijfelaars raad 
geven, onwetenden onderrichten, bedroefde mensen troosten en lastige personen geduldig 
verdragen, kon ik het een plaats geven als een in de gemeente van Christus passende pastorale 
grondhouding. Pastoraat en diaconaat horen immers helemaal bij elkaar. Ook de voorbeelden 
van vieringen van barmhartigheid en de specifieke aandacht voor Maria dragen een stevig 
katholiek stempel; logisch. Om te beginnen boeiend om te lezen, lijkt me. En vervolgens kan 
hiervan inspiratie uitgaan, zeker ook voor vieringen in oecumenisch verband of een gesprek over 
de betekenis van Maria in de diverse tradities.
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Biecht en reformatie
Een ander aspect, dat hier niet ongenoemd kan blijven, is de aandacht voor de biecht 
als sacrament van Gods barmhartigheid en daarmee samenhangend de uitleg van de aflaat.
Dit element in het Jaar van de Barmhartigheid is specifiek bedoeld voor de katholieke gelovigen. 
Tegelijk biedt het protestanten enig zicht op een thema, dat de geschiedenis van onze beide ker-
kelijke tradities flink heeft gekleurd. En ik realiseer me dat reformator Maarten Luther lang heeft 
nagedacht of toch niet de biecht als derde sacrament naast doop en H. Avondmaal een plaats in 
de vernieuwende kerk van zijn tijd zou moeten krijgen. Over Luther gesproken: in de herfst van 
2016 begint voor protestanten – maar niet voor hen alleen - een bijzonder jaar, dat uitloopt op de 
herdenking en viering van 500 jaar reformatie op 31 oktober 2017. Kan het niet worden gezien 
als een gelukkige samenloop van omstandigheden in oecumenisch perspectief, dat het Jaar van 
de Barmhartigheid en het ‘jaar van de reformatie’ voor een paar maanden samenvallen?       

Aanbeveling 
Graag beveel ik dit boekje bij u en jullie ter lezing aan. Ik hoop dat het ertoe zal bijdragen, 
dat het Jaar van Barmhartigheid bij velen bekend wordt. En daaraan verbind ik de wens, 
dat het de oecumenische inspiratie in Limburg  zal voeden en kan bijdragen tot zinvolle 
ontmoetingen en barmhartig geloven en leven, door velen gedragen. 

Moge de Eeuwige ons daartoe Zijn zegen geven. 

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood. 

Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
in Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan. 

(NLB 2013, lied 916) 

Ds. Sophie H.H. Bloemert
Predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland
Lid Raad van Kerken Parkstad 
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3.1   HET WOORD ‘BARMHARTIGHEID’

Het woord ‘barmhartigheid’ komt steeds weer terug in de toespraken van paus Franciscus en het 
zal zeker in het ‘Jaar van de Barmhartigheid’ niet meer weg te denken zijn.

En toch, in het alledaagse leven komen wij dit woord niet vaak tegen.Barmhartigheid lijkt niet meer 
van deze tijd. Velen hebben zelfs de ervaring dat onze maatschappij steeds onbarmhartiger wordt. 

Denk bv. aan: 
• Werknemers die jarenlang in dienst waren, en die plotseling niet meer meetellen omdat ze 

weg gerationaliseerd worden.

• Zieken en ouderen, die vereenzamen, omdat men in de steeds sneller draaiende molen van 
het leven geen tijd meer voor  hen heeft.

• Jongeren, die in een ik-tijdperk werden groot gebracht en nu niet beter weten.

• Kinderen, die elkaar keihard afrekenen op het feit of je de juiste merkkleding draagt of niet.

Dit alles wekt wel het verlangen naar barmhartigheid.En toch, dit begrip is niet zo gemakkelijk uit 
te leggen.Misschien hangt dit samen met enkele misvattingen.

Als vertaling van het Latijnse ‘misericordia’ betekent je barmhartigheid ‘vanuit je hart ontfermen’. 
Het Latijnse woord voor ‘ontfermen’ (miserere) bevat op zijn beurt weer het woord miser = arm. 
Daarom kun je zelfs vertalen: ‘hart hebben voor de arme’. 
Een eerste misverstand bestaat in een te nauwe invulling van het woord ‘arm’. Daarmee is het 
altijd de ander, die arm is. Barmhartigheid hebben wij dan voor onszelf niet nodig en barmhartig-
heid voor een ander vertraagt alleen maar onze weg van zelfontplooiing en zelfredzaamheid.
Nemen wij echter het woord ‘arm’ in zijn hele bandbreedte van materieel arm tot geestelijk arm, 
van arm aan talenten tot arm aan liefde en goede daden, dan is elke mens op de ene of andere 
manier arm. Barmhartigheid wordt zo tot een broederdienst onder gelijken. 

Een tweede misvatting bestaat erin, dit ‘hart hebben voor een arme’ neerbuigend of betuttelend 
uit te leggen.Dat is zeker niet de betekenis van de christelijke visie van dit begrip. Jezus zegt 
namelijk over het Laatste Oordeel (en Hij gebruikt daarbij bewust het beeld van een Koning):
“Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” 
(Mt.25,40). Daarmee identificeert Hij zich met elke arme en verheft Hij de barmhartigheid tot een 
dienst aan de goddelijke Koning.
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In de Bijbel komt het woord ‘barmhartigheid’ meestal voor als een eigenschap van God tegen-
over de mens, een eigenschap die Gods volmaakte rechtvaardigheid niet opheft, maar overstijgt. 

De H. Schrift gaat echter, evenals het christelijke geloof, uit van een God, die geen vaag Iets is, 
maar een Persoon. Dit geloof in een persoonlijke God is vandaag niet meer vanzelfsprekend.

Toch besteedt de paus het grootste deel van het schrijven, waarmee hij het Jaar van Barmhartig-
heid aankondigt, aan de relatie met een persoonlijke God.

Hij weet, hoe belangrijk, hoe verrijkend, hoe reddend een persoonlijke Godsrelatie is.

Bovendien weet hij, dat het besef Gods barmhartigheid zelf nodig te hebben en – bij een klein 
beetje oprechte wil – ook zeker te verkrijgen, het best motiveert tot barmhartigheid tegenover 
anderen. 

Dan zijn wij niet alleen in staat hart te hebben voor de ‘arme’, maar zelfs om ons hart te geven 
voor hem. God is ons daarin voorgegaan in zijn Zoon Jezus Christus: Jezus gaf zijn Hart aan 
ons. En dit Hart blijft sinds de lansensteek nu altijd openstaan voor ons.

Laten wij daarom bidden
om het geloof in een persoonlijke God,
om het geloof in een barmhartige God,
om het geloof in een God met een hart voor ons.
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3.2   DE UITLEG VAN HET LOGO

Het logo van het 
Jaar van de Barmhartigheid, 
gemaakt door de Jezuïet Marko I. Rupnik, 
kan ons heel veel vertellen 
waar het eigenlijk over gaat 
in dit bijzonder jaar.  

Het bijbehorende motto 
‘Misericordes sicut Pater’
‘Barmhartig als de Vader’ 
komt uit het evangelie van Lucas, 
waarin Jezus ons oproept 
naar het voorbeeld van 
de hemelse Vader barmhartig te zijn. 

“Wees barmhartig, 
zoals uw Vader barmhartig is. 
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld 
worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet ver-
oordeeld worden; spreekt vrij, en ge zult vrij-
gesproken worden. Geeft, en u zal gegeven 
worden; een goede, gestampte, geschudde 
en overlopende maat zal men u in de schoot 
storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook 
voor u gebruiken.”

                                                                                         (Lc. 6,36-38)

Jezus roept ons niet alleen op tot zo’n grote barmhartigheid, 
Hij beoefent die zelf boven alle maat. Zelfs toen men Hem aan het kruis sloeg, bad Hij nog: 
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”

(Lc.23,34a)

En inderdaad, tot op de huidige dag weten wij vaak niet wat wij doen, wanneer wij zondigen. 
Wij kijken naar anderen, naar wat mén doet, en niet naar de Heer.

Maar onze zonde valt alleen te wegen op haar zwaarte, op wat ze in de ogen van God betekent, 
als wij beseffen, wat Jezus ervoor over had om ze ons te vergeven: 
een vreselijke dood aan het kruis.
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De wonden in zijn handen en voeten, 
die van dit grote moment 
van vergeving getuigen, 
zijn ook bij de verrezen Heer nog te zien.                  

(vgl. Lc. 24,39a)

Opdat wij herinnerd worden 
aan wat het Hem gekost heeft, 
maar ook, om nooit aan zijn onmetelijke 
barmhartigheid te twijfelen. 

Want deze barmhartigheid 
hebben wij allen nodig, zonder uitzondering.

(vgl. Rom.3,23-25a)

Op het logo zien wij dat Jezus een mens 
op zijn schouders heeft genomen. 
Letterlijk is deze scene niet terug te vinden 
in het evangelie. 
Wij kennen deze scene vooral 
van oorlogsfoto’s, waarop gewonde soldaten 
van het slachtveld worden gedragen. 
Ik moest onmiddellijk denken aan een 
intussen beroemde vergelijking 
van paus Franciscus:  

“Ik beschouw de Kerk een beetje als een veldhospitaal net na een slag. Het heeft geen zin om aan 
een zwaargewonde te vragen hoe hoog zijn cholesterolgehalte is en hoe het zit met zijn 
suikergehalte. Men moet eerst zijn wonden helen, pas nadien kan men over de rest praten. 
Wonden helen, wonden verzorgen… en men moet van onderuit beginnen”, zegt paus Franciscus.
 “De Kerk heeft zich soms laten inkapselen in details en voorschriftjes. 
Het belangrijkste is nochtans de Blijde Boodschap: ‘Jezus Christus heeft je gered!’” 

                         (Interview met Paus Franciscus in La Civiltà Cattolica)
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Ja, Jezus heeft ons gered en Hij blijft dat 
voortdurend doen. Hijzelf omschrijft zijn 
missie met een gelijkenis:

“Wanneer iemand onder u 
honderd schapen heeft 
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig 
in de wildernis achter 
om op zoek te gaan naar het verlorene, 
totdat hij het vindt? 
En als hij het vindt, 
legt hij het vol vreugde op zijn schouders, 
gaat naar huis, roept zijn vrienden 
en buren bij elkaar en zegt hun: 
Deelt in mijn vreugde, 
want mijn schaap dat verloren was geraakt,
heb ik gevonden. 
Ik zeg u: zo zal er in de hemel 
meer vreugde zijn over één zondaar 
die zich bekeert, 
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.” 

(Lc.15,1-7)

Het verloren schaap: dat is de zwakke mens die gevangen zit in zijn zonde en verslavingen, 
zoals een schaap verstrikt zit in een doornstruik. Beiden komen er alleen niet uit, 
beiden hebben hulp nodig van iemand die groter is dan zij; iemand die hen draagt. 

De herder is niet zomaar een herder. Jezus zegt van zichzelf: “Ik ben de goede herder. 
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Joh.10,11).  
En Hij voegt er iets verder op aan toe: “Ik ken de mijnen”(vers 14a). 

Dit wordt in het logo op een heel bijzondere manier uitgebeeld: De hoofden van Jezus en van de 
zwakke mens zijn zo dicht bij elkaar, dat hun ogen zich met elkaar verbinden. 

Jezus kijkt met het oog van de zwakke mens, Hij verplaatst zich in zijn situatie.



- 14 -

“Want wij hebben een hogepriester 
die in staat is mee te voelen 
met onze zwakheden; 
Hij werd zelf op allerlei manieren 
op de proef gesteld, precies zoals wij, 
afgezien dan van de zonde. 

Laten wij daarom vrijmoedig naderen 
tot de troon van Gods genade, 
om barmhartigheid en genade 
te verkrijgen en tijdige hulp.”

                                         (Hebr. 4,15-16)

De mens daarentegen, 
die zich door Jezus laat dragen,
begint met de ogen van de Heer te zien, 
die “de weg, de waarheid en het leven is.”                   

(Joh.14,6)

Hij begint de weg te zien die hij moet gaan, 
hij erkent de waarheid over zichzelf 
en hij ervaart wat werkelijk leven is. 

“Blijven op de weg van het kwaad is alleen maar een bron van illusie en droefheid. 
Het ware leven is volstrekt iets anders. 

                                                                (Paus Franciscus, MV, nr.19)

Maar in de blik van Jezus ontdekt de mens ook de liefde en barmhartigheid 
van de hemelse Vader, ontdekt hij de toekomst die op hem wacht.

Want  
“Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader.”   

                                           (Openingszin in  de aankondigingsbul (MV) 
                                                         van het Jaar van de Barmhartigheid)
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De scene is in de vorm 
van een zogenaamde mandorla. 
Een mandorla bestaat 
uit twee cirkelsegmenten 
die een amandelvormige figuur vormen. 
Het symboliseert het samenkomen 
van twee werelden, bijvoorbeeld 
van de goddelijke en menselijke natuur 
van Christus.

De drie concentrische ovalen 
die steeds lichter worden, 
duiden de beweging aan van Christus 
die de mens uit de nacht 
van zonde en dood naar het licht brengt. 
Zijn weg gaat daarbij letterlijk via het kruis.

Het motto “Barmhartig als de Vader” 
slaat echter niet alleen op Jezus.
Jezus zegt dat medelijden 
niet alleen het handelen van de Vader is, 
maar het criterium wordt 
om te begrijpen wie zijn ware kinderen zijn. 

Kortom, wij zijn geroepen te leven van barmhartigheid,
omdat ons als eersten barmhartigheid is bewezen.

Het vergeven van beledigingen wordt de duidelijkste uitdrukking van de barmhartige liefde 
en is voor ons Christenen een imperatief waarvan wij niet mogen afzien. (zie Mt.18, 21-35)
Hoe moeilijk lijkt het zo vaak om te vergeven! En toch, de vergeving is het instrument dat in onze 
broze handen is gelegd om de vrede van het hart te bereiken. Wrok, woede, geweld en wraak 
laten varen is een noodzakelijke voorwaarde om gelukkig te leven. 

Laten wij derhalve de aansporing van de apostel aanvaarden: “De zon mag over uw toorn niet 
ondergaan” (Ef. 4, 26). En luisteren wij vooral naar het woord van Jezus, die de barmhartigheid 
heeft gesteld als een levensideaal en als een criterium van geloofwaardigheid voor ons geloof: 

“Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt. 5,7), is de zaligspreking 
waardoor wij ons met een bijzonder inzet moeten laten inspireren in dit Heilig Jaar.           
    

                                                                   (Misericordiae vultus, nr.9)
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Heer Jezus Christus,
U heeft ons geleerd barmhartig 
te zijn zoals de hemelse Vader,
en heeft ons gezegd 
dat wie U ziet, Hem ziet.

Toon ons Uw gelaat 
en we zullen gered worden.
Uw liefdevolle blik bevrijdde 
Zacheüs en Matteüs 
van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena 
van het zoeken naar geluk enkel en alleen 
in de geschapen dingen;
deed Petrus wenen 
na zijn verraad, en 
verzekerde de berouwvolle dief 
dat hij naar het paradijs zou gaan.

Laat ons de woorden horen, 
alsof ze gericht zijn tot ieder 
van ons, die U sprak 
tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”
U bent het zichtbare gelaat 
van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn kracht 
vooral toont door vergeving 
en barmhartigheid:
laat de Kerk in de wereld 
uw zichtbaar gelaat zijn, 
dat van de opgestane 
en verheerlijkte Heer.

U heeft gewild 
dat ook uw dienaren zelf 
onderworpen zijn aan zwakheid
om mee te kunnen leven 
met de onwetenden en dwalenden:
laat iedereen die zich tot hen richt 
voelen dat ze gezien zijn, 
dat God van hen houdt 
en hen vergeeft.
Stuur uw Geest 
en wijdt eenieder van ons 
met zijn zalving, zodat 
het Jubileum van Barmhartigheid 
een jaar van genade zal zijn 
van de Heer,
en uw Kerk 
met hernieuwd enthousiasme 
het goede nieuws 
zal brengen aan de armen, 
de vrijheid zal verkondigen 
aan gevangenen 
en de onderdrukten en blinden 
zal laten zien.

Wij vragen dit 
op voorspraak van Maria, 
Moeder van Barmhartigheid,

Gij die leeft en heerst 
met de Vader en de heilige Geest 
in alle eeuwigheid.
Amen.

3.3   HET PAUSELIJK GEBED
VOOR HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
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DEEL 1
GODS BARMHARTIGHEID VOOR MIJ 

De liturgie in het teken van Gods Barmhartigheid

KORTE CITATEN UIT DE SCHRIFTLEZINGEN 
VAN DE ZONDAGEN EN HOOGFEESTEN 
IN HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID, 

GECOMBINEERD MET TEKSTEN 
VAN PAUS FRANCISCUS E.A. 

Te gebruiken 
- voor persoonlijke meditatie 
- of voor het delen in een groep, 
- als preeksuggesties, 
- als wekelijks terugkerend item 
 in parochieblaadjes 
- of op de parochiewebsites.

VERSCHILLENDE VIERINGEN 
VAN BARMHARTIGHEID

Afkortingen 

MV  = Misericordiae vultus 
 (Het gelaat van barmhartigheid) -
 Bul bij gelegheid van de 
 Afkondiging van het heilige 
 Jaar van de Barmhartigheid 
 van Paus Franciscus

DiM  =  Dives in misericordia 
 (Rijk aan barmhartigheid) 
 Tweede encycliek van de 
 heilige Paus Johannes Paulus II

AM  = Altaarmissaal

LD  = Laus Deo 
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08-12-15 (Di) 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria

“Verheug u, Begenadigde, 
de Heer is met u.”

(Lc.1,28b)

Het Heilig Jaar 
zal op 8 december 2015 
geopend worden, het hoogfeest 
van de Onbevlekte Ontvangenis. 

Dit liturgische feest wijst 
op de handelwijze van God 
vanaf het begin van onze geschiedenis. 
Na de zonde van Adam en Eva 
heeft God de mensheid niet alleen 
willen laten, ten prooi aan het kwaad. 

Daarom heeft Hij Maria, 
heilig en vlekkeloos in de liefde, 
gedacht en gewild, opdat zij 
de Moeder van de Verlosser 
van de mens zou worden. 
Op de ernst van de zonde 
antwoordt God met de volheid van de vergeving. 

De barmhartigheid zal steeds 
groter zijn dan iedere zonde 
en niemand kan een grens stellen 
aan de vergevende liefde van God. 

Op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis 
zal ik de vreugde kennen 
de Heilige Deur te openen. 
Bij deze gelegenheid zal het 
een Deur van de Barmhartigheid zijn, 
waar ieder die erdoor zal binnentreden, 
de liefde van God, die troost, 
vergeeft en hoopt geeft, 
zal kunnen ervaren.             

(MV, 3)

13-12-15
3e zondag van de Advent

Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen 
bekend zijn. 

(Fil.4,5)

Wij willen dit Jubeljaar beleven 
in het licht van het woord van de Heer: 

Barmhartig als de Vader.
(Misericordes sicut Pater)

Het is een levensprogramma dat even 
veeleisend als rijk aan vreugde en vrede is. 
De opdracht van Jezus is gericht 
tot allen die luisteren naar zijn stem. 

(vgl. Lc.6,27)
Om tot barmhartigheid in staat te zijn 
moeten wij dus op de eerste plaats luisteren 
naar het Woord van God. 

Dat betekent de waarde van de stilte 
terugvinden om het Woord 
dat tot ons wordt gericht, te overdenken.              

(MV,13)

In dit weekend kan in de parochies
voor de eerste keer de officiële hymne 
van het Jaar van Barmhartigheid
gezongen worden.
(Hymne, zie aanhangsel)

Misschien kan het refrein 
door alle parochianen 
meegezongen worden.
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20-12-15
4e zondag van de Advent

“Waaraan heb ik het te danken, 
dat de moeder van mijn Heer 
naar mij toe komt.” 

(Lc.1,43)

Uitgekozen om de Moeder 
van de Zoon van God te zijn, 
is Maria van oudsher voorbereid 
door de liefde van de Vader 
om Ark van het Verbond te zijn 
tussen God en de mensen. 

Zij heeft in haar hart 
de goddelijke barmhartigheid bewaard 
in volmaakte harmonie 
met haar Zoon Jezus. 

Haar lofzang op de drempel 
van het huis van Elisabeth 
was gewijd aan de barmhartigheid 
die zich uitstrekt 
“van geslacht tot geslacht.” 

(Lc 1,50)

Ook wij waren aanwezig 
bij die profetische woorden 
van de Maagd Maria. 

Dat zal ons tot troost en steun zijn, 
terwijl wij door de Heilige Deur zullen gaan 
om de vruchten van de 
goddelijke barmhartigheid te ervaren.

(MV, 24)

25-12-15
Kerstmis (Dageraadsmis)

De goedheid en mensenliefde 
van God onze Heiland 
is op aarde verschenen 
en Hij heeft ons gered, 
niet omdat wij iets goeds 
gedaan zouden hebben,
maar alleen omdat Hij barmhartig is.

(Tit.3,4-5)

De noeste arbeid van de geest 
die God via de schepselen en 
al het zichtbare tracht te vinden, 
is nog niet het “zien van de Vader.” 

“Niemand heeft ooit God gezien”, 
zegt de heilige Johannes.
Daarom zegt hij: 
“De Eniggeboren Zoon, 
die in de schoot des Vaders is, 
Hij heeft Hem doen kennen.”  

(Joh.1,18)

Christus spreekt niet alleen 
over de barmhartigheid; 
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. 
Hij is immers in zekere zin 
zelf barmhartigheid. 

Voor ieder die ze in Hem 
waarneemt en ontdekt, 
wordt God op een 
bijzondere wijze “zichtbaar” 
gemaakt als de Vader 
“die rijk is aan erbarming.” 

(Ef.2,4) / (DiM, 2)
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27-12-15
Heilige Familie

Medelijden met uw vader 
zal niet worden vergeten, 
anders dan de zonden bouwt zij uw huis op. 

(Sir.3,14)

Verdraagt elkander en vergeeft elkander
als de een tegen de ander een grief heeft. 

(Kol.3,13)

En laten wij niet 
de werken van 
geestelijke barmhartigheid vergeten: 
de twijfelenden raad geven, 
de onwetenden onderrichten, 
de zondaars vermanen, 
de bedroefden troosten, 
beledigingen vergeven, 
lastige personen geduldig verdragen, 
tot God bidden 
voor de levenden en de doden.

Ons zal eveneens worden gevraagd, 
of wij degenen die alleen en bedroefd zijn, 
nabij zijn geweest; 

of wij degenen 
die ons beledigen, hebben vergeven, 

of wij geduld hebben gehad 
naar het voorbeeld van God, 
die zo geduldig is met ons; 

ten slotte 
of wij onze broeders en zusters 
in ons gebed hebben 
toevertrouwd aan de Heer.

(MV15)

01-01-16 (Vr) 
Maria, Moeder van God

Moge de Heer de glans van zijn gelaat 
over u spreiden en u genadig zijn.

(Num.6,25)

Mijn gedachten gaan nu naar 
de Moeder van Barmhartigheid. 
Moge de lieflijkheid van haar gelaat 
ons geleiden in dit Heilig Jaar, 
opdat wij allen de vreugde 
van de tederheid van God 
opnieuw kunnen ontdekken.
Laten wij tot haar het oude 
en steeds nieuwe gebed 
van het Salve Regina richten 
dat zij nooit moe wordt 
haar barmhartige ogen 
op ons te richten 
en ons waardig maakt 
het gelaat van de barmhartigheid, 
- haar Zoon Jezus -  te aanschouwen.              
 
Wees gegroet, koningin, 
moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde 
en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, 
kinderen van Eva;
tot u smeken wij, 
zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster, 
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht 
van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, 
o zoete maagd Maria.   

(MV, 24)
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03-01-16   
Openbaring des Heren

Openingsgebed (keuze 2):

Heer, onze God, over alle grenzen heen 
hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard.
De Wijzen uit het Oosten 
hebben uw ster gezien, de volken der aarde 
hebben uw licht aanschouwd. 

Wij vragen U; 
laat uw Zoon onze leidsman zijn 
op onze pelgrimstocht naar U. 
Laat allen die nog niet geloven, 
uitzien naar uw licht 
en de weg vinden naar uw koninkrijk. 
Door onze Heer Jezus Christus,...

(AM, 208)

De pelgrimstocht is een bijzonder teken 
van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is 
van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. 

Het leven is een pelgrimstocht 
en het menselijk wezen is een viator, 
een pelgrim die een weg aflegt 
naar een begeerd doel. 

Ook om de Heilige Deur in Rome 
en in iedere ander plaats te bereiken 
zal ieder naar eigen krachten 
een pelgrimstocht moeten volbrengen. 
Dit zal een teken zijn van het feit 
dat ook de barmhartigheid 
een doel is om te bereiken 
en dat het inzet en offer vraagt.     

(MV,14)

10-01-16
Doop van de Heer

Zo spreekt de Heer:
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep (…)

Hij roept niet, Hij schreeuwt niet 
en op straat verheft Hij zijn stem niet.
Het geknakte riet zal Hij niet breken, 
de kwijnende vlaspit niet doven, 
in waarheid zal Hij de gerechtigheid 
laten stralen.”    

                              (Jes.42,1a.2-3)

Tegenover het beeld van een gerechtigheid
als pure naleving van de wet, 
die oordeelt en de mensen verdeelt 
in rechtvaardigen en zondaars, 
is Jezus erop uit de grote gave 
van de barmhartigheid te laten zien, 
die de zondaars zoekt om hun vergeving 
en redding te bieden. 

Het herinneren aan de naleving van de wet 
mag niet de aandacht in de weg staan
voor de noden die de waardigheid 
van de mensen raken.

Niet de naleving van de wet redt, 
maar het geloof in Jezus Christus, 
die met zijn dood en verrijzenis 
het heil brengt met de barmhartigheid, 
die rechtvaardigt.             

(MV,20)
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17-01-16
2e zondag door het jaar 

Zoals een jongen zijn meisje trouwt, 
zal Hij die u opbouwt, u trouwen; 
en zoals een bruidegom 
zich verheugt in zijn bruid 
zal uw God zich verheugen in u. 

(Jes.62,5)

Mij komen 
de betekenisvolle woorden 
die de heilige Johannes XXIII uitsprak 
bij de opening van het Concilie 
om het te volgen pad 
aan te geven, voor de geest:

“Nu geeft de Bruid van Christus 
er de voorkeur aan het geneesmiddel 
van de barmhartigheid te gebruiken 
in plaats van de wapens 
van de strengheid aan te leggen 

... Terwijl de katholieke Kerk met dit 
Oecumenisch Concilie de fakkel 
van de katholieke waarheid omhoog heft, 
wil zij zich een zeer liefhebbende moeder 
van allen betonen. welwillend, geduldig, 
bewogen door barmhartigheid 
en goedheid jegens de kinderen 
die van haar gescheiden zijn.” 

    (MV,4)

24-01-16
3e zondag door het jaar 

De geest des Heren is over mij gekomen, 
omdat Hij mij gezalfd heeft. 
Hij heeft mij gezonden 
om aan armen 
de Blijde Boodschap te brengen, 
aan gevangenen 
hun vrijlating bekend te maken, 
en aan blinden, 
dat zij zullen zien; 
om verdrukten 
te laten gaan in vrijheid, 
om een genadejaar af te kondigen 
van de Heer.

(Lc.4,18-19)

“Een genadejaar”: 
dit is wat door de Heer 
wordt afgekondigd 
en wij moeten willen beleven

Een woord en gebaar 
van troost brengen aan de armen, 

de bevrijding verkondigen 
aan hen die gevangenen zijn 
van de nieuwe vormen van slavernij 
in de moderne samenleving, 

het zicht teruggeven aan wie 
niet meer erin slaagt om te zien, 
omdat hij op zichzelf betrokken is,
 
en de waardigheid herstellen 
voor allen die ervan zijn beroofd.                            

                                         (MV,16)
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31-01-16
4e zondag door het jaar 

Al spreek ik met de tongen 
van engelen en mensen: 
als ik de liefde niet heb, 
ben ik een galmend bekken 
of een schelle cimbaal. 

                                  (1 Kor.13,1)

De draagbalk die het leven 
van de Kerk schraagt,
is de barmhartigheid. 
                                                       
Alles in haar pastoraal handelen 
zou moeten zijn omgeven 
door de tederheid 
waarmee zij zich richt 
tot de gelovigen: 
niets van haar verkondiging 
en haar getuigenis 
naar de wereld toe 
mag zonder barmhartigheid zijn. 

De geloofwaardigheid 
van de Kerk 
gaat langs de weg 
van de barmhartige 
en medelijdende liefde.
De Kerk bespeurt 
een onuitputtelijk verlangen 
barmhartigheid aan te bieden.

Gerechtigheid is de eerste 
noodzakelijke en onmisbare stap, 
maar de Kerk moet verder gaan om 
een hoger en belangrijker doel te bereiken. 
Misschien hebben wij te lang vergeten 
te wijzen op de weg van de barmhartigheid 
en deze te bewandelen.

                                  (vgl. MV,10)

02-02-16 (Di) 
Opdracht van de Heer in de Tempel     

(Maria Lichtmis)

Want het zijn niet de engelen wier lot 
Hij zich aantrekt, maar de nakomelingen 
van Abraham. Vandaar dat Hij in alles
aan zijn broeders gelijk moest worden, 
om als een medelijdend 
en getrouw hogepriester 
hun belangen bij God te behartigen en 
de zonden van het volk uit boeten.

                             (Hebr. 2,16-17)

Vandaag wordt het Jaar van het 
Godgewijde leven afgesloten.

Wij hebben onze Moeder Maria voor ogen, 
op weg, met het Kind Jezus in de armen. 
Zij laat Het de Tempel binnengaan, 
Zij laat Het naar het volk gaan, 
Zij neemt Het mee om Zijn volk te ontmoeten.

De armen van onze Moeder zijn 
als “de ladder” waarlangs Gods Zoon 
tot ons neerdaalt, de ladder van Gods 
neerbuigende welwillendheid. 
Wij hebben het in de eerste lezing gehoord, 
de brief aan de Hebreeën: 
Christus is “in alles aan Zijn broeders gelijk 
geworden als een barmhartig 
en getrouw hogepriester.”

(Hebr.2,17)

Dat is de tweevoudige weg van Jezus: 
Hij is neergedaald, 
Hij is aan ons gelijk geworden, 
om met ons naar de Vader op te stijgen 
door ons aan Hem gelijk te maken. 

(Paus Franciscus, 2-2-15)
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07-02-16
5e zondag door het jaar 

Ja, ik ben de minste van alle apostelen, 
niet waard apostel te heten, 
want ik heb Gods kerk vervolgd. 
Maar door de genade van God 
ben ik wat ik ben, 
en zijn genade aan mij is 
niet vergeefs geweest.

                          (1 Kor.15, 9-10a)

De barmhartigheid van God 
is zijn verantwoordelijkheid voor ons. 
Hij voelt zich verantwoordelijk, 
dat wil zeggen 
Hij wenst ons welzijn 
en wil ons gelukkig zien, 
vol vreugde en onbezorgd. 

Op dezelfde golflengte 
moet de barmhartige liefde 
van de Christenen afstemmen. 

Zoals de Vader liefheeft, 
zo hebben de kinderen lief. 
Zo barmhartig als Hij is, 
zo zijn wij geroepen 
barmhartig ten opzichte 
van elkaar te zijn.            

(MV,9)
Anderzijds is het triest te moeten zien 
hoe de ervaring van de vergeving 
in onze cultuur steeds meer afneemt. 
Zelfs het woord zelf lijkt op 
sommige ogenblikken te verdwijnen. 
Zonder het getuigenis van de vergeving 
blijft er echter alleen maar een onvruchtbaar 
en steriel leven over, 
alsof men leefde in een verlaten woestijn.

                                         (MV,10)

10-02-16
Aswoensdag   

Scheurt uw hart en niet uw kleren, 
keert terug tot Jahwe, uw God, 
want genadig is Hij en barmhartig, 
lankmoedig en vol liefde, 
en Hij heeft spijt over het onheil. 

(Joël, 2, 13)

Moge de Veertigdagentijd van dit Jubeljaar 
intenser worden beleefd 
als een bijzonder moment 
om de barmhartigheid van God 
te vieren en te ervaren. 

De bladzijden uit de profeet Jesaja zullen 
meer concreet overwogen kunnen worden 
in deze tijd van gebed, 
vasten en naastenliefde: 

“Is vasten niet dit: 
uw brood delen met wie honger heeft; 
arme zwervers opnemen in uw huis; 
een naakte kleden die gij ziet 
en u niet onttrekken aan de zorg 
van uw broeder? 

Dan breekt uw licht als de dageraad door 
en groeien uw wonden spoedig dicht; 
dan gaat uw geluk voor u uit, 
en sluit de glorie van de Heer uw stoet. 

Als gij dan roept, geeft de Heer u antwoord, 
en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: 
‘Hier ben Ik!’ 

(Jes. 58, 7-9a).
(MV, 17)

Vandaag zal de Heilige Vader de 
Missionarissen van van de Barmhartigheid 
uitzenden (zie hfd. 15).
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14-02-16
1e zondag van de Vasten

Jezus werd door de Geest 
naar de woestijn gevoerd, 
waar Hij veertig dagen verbleef 
en door de duivel op de proef werd gesteld. 

(Lc.1b-2a)

Dit is het gunstige ogenblik 
om het leven te veranderen! 
Dit is de tijd om het hart te laten beroeren.

Blijven op de weg van het kwaad 
is alleen maar een bron van illusie 
en droefheid. 
Het ware leven is volstrekt iets anders. 

God wordt niet moe zijn hand uit te strekken. 
Hij is altijd bereid te luisteren, 
en ook ik ben dat, evenals mijn broeders 
in het bisschops- en priesterambt. 

Het is voldoende slechts de uitnodiging 
aan te nemen tot bekering 
en zich te onderwerpen aan de gerechtigheid, 
terwijl de Kerk barmhartigheid biedt.
          (MV, 19)

21-02-16
2e zondag van de Vasten

Uit de wolk klonk een stem die sprak: 
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, 
luistert naar Hem.”

(Lc.9,35)

Jezus Christus is het gelaat 
van de barmhartigheid van de Vader. 

Het mysterie van het christelijk geloof 
lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden. 
Het is levend, zichtbaar geworden 
en heeft zijn hoogtepunt bereikt 
in Jezus van Nazareth. 

Nadat de Vader, “die rijk is aan erbarming” 
(Ef. 2, 4) zijn naam heeft geopenbaard aan 
Mozes als “een barmhartige en mede-lijdende 
God, lankmoedig, groot in liefde en trouw” 
(Ex. 34, 6), heeft Hij niet opgehouden 
op verschillende wijzen en op zeer veel 
ogenblikken in de geschiedenis 
zijn goddelijke natuur te doen kennen. 

In de “volheid van de tijd” (Gal. 4, 4), 
toen alles was bepaald volgens zijn heilsplan, 
zond Hij zijn Zoon, geboren uit de Maagd Maria, 
om ons definitief zijn liefde te openbaren. 

Wie Hem ziet, ziet de Vader.
(vgl. Joh.14,9)

Jezus van Nazareth openbaart 
met zijn woord, met zijn gebaren 
en met heel zijn persoon 
de barmhartigheid van God.                

           (MV,1)



- 26 -

28-02-16
3e zondag van de Vasten

De man gaf hem ten antwoord: 
“Heer, laat de vijgeboom dit jaar nog staan; 
laat mij eerst de grond er omheen omspitten 
en er mest op brengen. 
Misschien draagt hij 
het volgend jaar vrucht; 
zo niet, dan kunt ge hem omhakken’” .

                                        (Lc.13,8)

Hoeveel bladzijden in de Heilige Schrift 
kunnen worden overwogen 
in de weken van de Veertigdagentijd 
(zoals de woorden van de profeet Micha)
om het barmhartige gelaat 
van de Vader opnieuw te ontdekken!              

Gij, Heer, zijt een God 
die de ongerechtigheid wegneemt 
en de zonde vergeeft, 
die niet voor altijd 
uw toorn laat duren,
maar er vreugde in vindt 
barmhartigheid te bewijzen. 

Gij, Heer, 
zult naar ons terugkeren 
en Gij zult medelijden hebben 
met uw volk. 
Gij zult onze schuld 
onder uw voeten verpletteren 
en al onze zonden 
naar de bodem van de zee verwijzen. 

(vgl. Mich.7,18-19)

      (MV,17)

06-03-16
4e zondag van de Vasten

“Er moet feest en vrolijkheid zijn, 
omdat die broer van je dood was 
en levend is geworden, 
verloren was en is teruggevonden.” 

(Lc.15,32)

Deze vreugde wijst duidelijk op een goed dat 
intact is gebleven: 

want hoe verkwistend de zoon ook is, 
hij houdt niet op 
een echte zoon van zijn vader te zijn; 

de vreugde geeft bovendien 
een goed aan dat herwonnen is, 
in het geval van de verloren zoon 
zijn terugkeer 
naar de waarheid over hemzelf.

De eigenlijke en ware macht van de 
barmhartigheid ligt niet alleen hierin 
dat men een – misschien zeer scherpe 
of ook een milde – blik richt op het morele 
of materiële of lichamelijke kwaad.

De barmhartigheid komt in haar eigen 
en bijzondere aard tot uiting, 
als ze het goede in alle vormen 
van het kwaad die in de wereld 
en in de mens voorkomen, 
hoogacht, 
steunt 
en naar voren brengt

                                (vgl. DiM, 6)
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13-03-16
5e zondag van de Vasten 

Toen zei Jezus tot de overspelige vrouw: 
“Ook Ik veroordeel u niet; 
ga heen en zondig niet meer.”

                                   (Joh.8,11b)

Laten wij opnieuw het Sacrament 
van de Verzoening met overtuiging 
in het middelpunt plaatsen, 
omdat dit het mogelijk maakt de grootheid 
van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. 

Voor iedere boeteling zal het een bron zijn 
van ware innerlijke vrede.
                
Laten wij nooit vergeten 
dat biechtvader-zijn betekent: 
deelnemen aan de zending zelf van Jezus 
en een concreet teken te zijn 
van de continuïteit van een goddelijke liefde 
die vergeeft en redt.

Zij zullen geen impertinente vragen stellen, 
maar zoals de vader uit de parabel 
het door de verloren zoon 
voorbereide verhaal onderbreken, 
omdat zij in het hart van iedere boeteling 
het roepen om hulp en het vragen 
om vergeving zullen weten op te vangen. 

Kortom, de biechtvaders zijn geroepen 
om altijd, overal, in iedere situatie en ondanks 
alles het teken te zijn van het primaatschap 
van de barmhartigheid.    

(MV,17)

19-03-16 (Za)  
Hoogfeest H. Jozef

Omdat Jozef, haar man, 
rechtschapen was 
en haar niet in opspraak 
wilde brengen, dacht hij er over 
in stilte van haar te scheiden. 

                                      (Mt.1,19)

De H.Jozef had al, 
    vooruitlopend op het voorbeeld, 
    dat zijn toekomstige pleegzoon  
    Jezus ons zou geven, begrepen, 
dat een strikte (legalistische) toepassing 
van de Wet tegen de liefde in zou gaan.
In plaats van Maria in opspraak te brengen, 
is hij daarom bereid, zelfs in opspraak te komen, 
als hij in stilte van haar zou scheiden.
 
Paus Franciscus schrijft: 
Gerechtigheid en barmhartigheid zijn niet 
twee aan elkaar tegengestelde aspecten, 
maar twee dimensies van één werkelijkheid 
die zich geleidelijk ontwikkelt, 
totdat zij haar hoogtepunt bereikt 
in de volheid van de liefde.

Men verstaat onder gerechtigheid 
hieronder gewoonlijk de integrale naleving 
van de Wet en het gedrag 
van iedere goede Israëliet overeenkomstig 
de door God gegeven geboden. 
Deze visie heeft er echter niet zelden
toe geleid te vervallen in legalisme, 
omdat men ( ) de diepe waarde verduisterde 
die gerechtigheid heeft.   

(MV,20)
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20-03-16
Palm- of passiezondag

Na verloop van ongeveer een uur 
verklaarde een ander met stelligheid: 
Waarachtig, die man behoorde ook bij Hem, 
hij is immers ook een Galileeër. 
Petrus antwoordde: Man, ik weet niet 
wat je bedoelt. Hij had het nog niet gezegd 
of meteen kraaide een haan. 
Toen keerde de Heer zich om 
en keek Petrus aan; 
het schoot Petrus te binnen, 
hoe de Heer hem gezegd had: 
eer vandaag een haan kraait,
zult ge Mij driemaal verloochenen 
En hij ging naar buiten 
en begon bitter te wenen. 

(Lc. 22,59-62) 

Heer Jezus Christus,
U heeft ons geleerd barmhartig te zijn 
zoals de hemelse Vader, en heeft ons gezegd 
dat wie U ziet, Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat 
en we zullen gered worden.
Uw liefdevolle blik 
bevrijdde Zacheüs en Matteüs 
van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena 
van het zoeken naar geluk enkel en alleen 
in de geschapen dingen;
deed Petrus wenen na zijn verraad, 
en verzekerde de berouwvolle dief 
dat hij naar het paradijs zou gaan. 
Laat ons de woorden horen, 
alsof ze gericht zijn tot ieder van ons, 
die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”

(Pauselijk gebed van het jubeljaar) 

24-03-16
Witte Donderdag

Openingsgebed

God, wij herdenken en vieren 
het heilig avondmaal, 
toen uw eniggeboren Zoon 
het nieuwe offer en de maaltijd 
van zijn liefde voor altijd 
aan de kerk heeft toevertrouwd, 
voordat hij zich overleverde 
aan de dood. Wij vragen U: 
mogen wij in dit grote mysterie de bron vinden 
van liefde en leven in overvloed. 
Door onze Heer Jezus Christus…

(Am, 313)

Dankt de Heer om zijn goedheid,
want eeuwig is zijn genade.
Dankt de God aller goden,
want eeuwig is zijn genade.
Dankt de Heer aller heren,
want eeuwig is zijn genade.
Wonderwerken deed Hij alleen,
want eeuwig is zijn genade. 
              (Psalm 136,1-4)

Het is geen toeval dat het volk van Israël 
deze psalm, de “Grote hallel”, zoals hij 
wordt genoemd, heeft willen invoegen 
in de belangrijkste liturgische feesten.
Vóór zijn lijden heeft Jezus met deze psalm 
van de barmhartigheid gebeden. 

                             (vgl. Mt.26,30) 

Terwijl Hij de eucharistie instelde als eeuwige 
herinnering aan Hem en zijn Pasen, 
plaatste Hij symbolisch 
deze hoogste daad van de openbaring 
in het licht van de barmhartigheid.

 (MV,7)
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25-03-16
Goede Vrijdag

Broeders en zusters, 
nu wij een verheven hogepriester hebben, 
een die de hemelen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God, 
moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.

Want 
wij hebben een hogepriester die in staat is 
mee te voelen met onze zwakheden; 
Hij werd zelf op allerlei manieren 
op de proef gesteld, precies zoals wij, 
afgezien dan van de zonde.

Laten wij daarom 
vrijmoedig naderen 
tot de troon van Gods genade, 
om barmhartigheid en genade 
te verkrijgen en tijdige hulp.
          (Heb.4,14-16)

Mogen de herders vooral gedurende 
de sterke tijd van de Veertigdagentijd 
zich beijveren de gelovigen opnieuw 
op te roepen te naderen tot de troon 
van Gods genade om barmhartigheid 
en genade te verkrijgen en tijdige hulp.

                             (MV,18)

27-03-16
Pasen

“Waarom zoekt ge 
de levende onder de doden? 
Hij is niet hier, Hij is verrezen.”
    (Paaswake: Lc.24,6)

Het kruis is de voltooiing tot het uiterste 
van het messiaanse programma, 
dat Christus eens in de synagoge 
van Nazareth had bekend gemaakt.

(vgl.Lc.4,18-21)

Volgens de woorden die reeds in de profetie 
van Jesaja lagen opgesloten, 
zou dit programma verwerkelijkt worden 
in het openbaren van de barmhartige liefde 
voor de armen, de lijdenden, de gevangenen, 
de blinden, de treurenden, de zondaren. 

Christus, die door de Vader 
“niet gespaard”(Rom.8,32) is 
omwille van de mens 
en die in zijn lijden en kruisdood 
geen menselijke barmhartigheid 
ondervonden heeft, 
heeft in zijn verrijzenis de volheid van liefde 
die de Vader voor Hem en in Hem 
voor de mensen koestert, duidelijk gemaakt.

De Zoon van God heeft in zijn verrijzenis 
ten diepste de Hem bewezen 
barmhartigheid gevoeld, 
namelijk de liefde van de Vader, 
die machtiger is dan de dood.

(DiM, 8)
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03-04-16
                    Beloken Pasen  
Zondag v/d Goddelijke Barmhartigheid

“Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde 
en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 

(Joh.20,27b)

In het bijzonder gaan mijn gedachten uit 
naar de grote apostel van de barmhartigheid, 
de heilige Faustina Kowalska.    

                                   (MV,24)

De boodschap waarin Jezus 
aan zuster Faustina verzocht 
om ervoor te ijveren dat de zondag na Pasen 
het feest van de Goddelijke Barmhartigheid 
zou worden gevierd, was als volgt:

“Op die dag staan de diepste diepten 
van Mijn tedere barmhartigheid open. 

Ik stort een hele oceaan van genaden uit 
over die zielen die tot de fontein 
van Mijn barmhartigheid naderen. 
De ziel die te biechten zal gaan 
en de heilige communie zal ontvangen, 
zal volledige vergeving 
van zonden en straf ontvangen. 

Op die dag staan 
alle sluizen van de hemel,
waardoor de genade vloeit, open.”

(zie ook hoofdstuk 12.2)

04-4-16 (Ma)
Hoogfeest Maria Boodschap

Maar de engel sprak tot haar: 
“Vrees niet Maria,
want gij hebt genade gevonden bij God. 
Zie, gij zult zwanger worden 
en een zoon ter wereld brengen, 
die gij de naam Jezus moet geven. 
Hij zal groot zijn en Zoon 
van de Allerhoogste genoemd worden.” 

                             (Lc.1,30-32a)

Mijn gedachten gaan nu naar 
de Moeder van Barmhartigheid. 
Moge de lieflijkheid van haar gelaat 
ons geleiden in dit Heilig Jaar, 
opdat wij allen de vreugde 
van de tederheid van God 
opnieuw kunnen ontdekken.

                              (MV,24)

De titel
 ‘Moeder van Barmhartigheid’, 
die de heilige Odo (+ 942), 
voor het eerst aan de H. Maagd 
zou hebben gegeven, eert Maria terecht.

Zij heeft ons Jezus Christus geschonken, 
de zichtbaar geworden barmhartigheid 
van de onzichtbaar medelijdende God.

Ook is zij, vol genade en medelijden, 
de geestelijke moeder van de gelovigen.

(Vgl.: Mariamissaal, nr.39)
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10-04-16
3e zondag van Pasen

Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: 
“Simon, zoon van Johannes, 
hebt ge Mij meer lief dan dezen?” 
Hij antwoordde: “Ja Heer, 
Gij weet, dat ik U bemin.”
Jezus zei hem: “Weid mijn lammeren.” 

                                   (Joh.21,15)

De Kerk heeft de zending 
de barmhartigheid van God te verkondigen,
het kloppend hart van het evangelie,
dat door middel daarvan het hart 
en de geest van iedere persoon 
moet bereiken. 

De Bruid van Christus maakt het gedrag 
van de Zoon van God tot het hare, 
die allen tegemoet gaat 
zonder iemand uit te sluiten.

In onze tijd, 
waarin de Kerk zich wijdt 
aan de nieuwe evangelisatie, 
moet het thema van de barmhartigheid 
weer met enthousiasme en vernieuwde 
pastorale activiteit worden voorgehouden. 

Voor de Kerk en de geloofwaardigheid 
van haar verkondiging is het bepalend 
dat zij in eerste persoon 
de barmhartigheid beleeft 
en hiervan getuigenis aflegt. 

                                      (MV, 12)

17-04-16
4e zondag van Pasen

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem 
en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Ik geef hun eeuwig leven.”

(Joh.10,27-28a)

De persoon van Jezus is niets anders 
dan liefde, een liefde die zich geeft om niet. 
Zijn relaties met de mensen 
die Hem benaderen, laten iets unieks 
en onherhaalbaars zien. 

De tekenen die Hij doet, 
vooral ten opzichte van zondaars, 
van arme, buitengesloten, 
zieke en lijdende personen, 
staan in het teken van de liefde.
 
Alles in Hem spreekt van barmhartigheid. 
Niets in Hem is zonder medelijden.

Jezus voelt jegens de menigte mensen 
die Hem volgden, vanuit het diepst van zijn hart 
een sterk medelijden voor hen, 
wanneer Hij ziet dat ze moe en uitgeput zijn. 

Wat Jezus in alle omstandigheden bewoog, 
was niets anders dan de barmhartigheid 
waarmee Hij in het hart las 
van zijn gesprekspartners 
en antwoordde op hun meest 
werkelijke verlangen.                  

                                       (MV,8)
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24-04-16
5e zondag van Pasen

“Een nieuw gebod geef Ik u: 
gij moet elkaar liefhebben; 
zoals Ik u heb liefgehad, 
zo moet ook gij elkaar liefhebben. 
Hieruit zullen allen kunnen opmaken 
dat gij mijn leerlingen zijt: 
als gij de liefde onder elkaar bewaart.” 

(Joh.13,34-35)

Het vergeven van beledigingen 
wordt de duidelijkste uitdrukking 
van de barmhartige liefde 
en is voor ons Christenen een imperatief 
waarvan wij niet mogen afzien. 

Hoe moeilijk lijkt het zo vaak om te vergeven! 

En toch, 
de vergeving is het instrument 
dat in onze broze handen is gelegd 
om de vrede van het hart te bereiken. 

Wrok, woede, geweld en wraak laten varen 
is een noodzakelijke voorwaarde 
om gelukkig te leven. 

Laten wij derhalve de aansporing 
van de apostel aanvaarden:
 
“De zon mag over uw toorn 
niet ondergaan.” 

(Ef. 4, 26)

       (MV, 9)

01-05-16
6e zondag van Pasen

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden:
mijn Vader zal hem liefhebben 
en Wij zullen tot hem komen 
en verblijf bij hem nemen.”

                                (Joh.14,23)

Toen Christus de liefde en barmhartigheid 
van God openbaarde, 
heeft Hij van de mensen hetzelfde geëist, 
namelijk dat zij zich door liefde 
en barmhartigheid zouden laten inspireren. 

Deze eis hoort tot het wezen 
van de messiaanse boodschap 
en vormt tevens de kern 
van het evangelische “ethos.” 

De Meester drukt dit uit, 
deels door een gebod, 
dat Hij als “het voornaamste 
en eerste beschrijft”, 

(Mt.22,38)

deels in de vorm van een zegen, 
als Hij in de bergrede zegt: 
“Zalig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.”

(Mt.5,7)

Daarom wordt de messiaanse boodschap 
over de barmhartigheid gekenmerkt 
door een goddelijk 
en een menselijke karakter.

   (DiM, 3)
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05-05-16
Hemelvaart des Heren

“Gij zult kracht ontvangen 
van de heilige Geest 
die over u komt, 
om mijn getuigen te zijn 
in Jeruzalem, 
in geheel Judea en Samaria 
en tot het uiteinde der aarde.”

                                     (Hand.1,8)

De barmhartigheid heeft een kracht 
die over de grenzen van de Kerk heen gaat. 
Zij verbindt ons met 
het Jodendom en de islam, 
die haar beschouwen als een van de meest 
kenmerkende eigenschappen van God. 

Moge dit Jubeljaar, beleefd in barmhartigheid, 
de ontmoeting begunstigen 
met deze godsdiensten 
en de andere edele religieuze tradities; 

moge het ons meer openstellen 
voor de dialoog 
om elkaar beter te leren kennen 
en te begrijpen; 

moge het iedere vorm 
van bekrompenheid 
en verachting elimineren 
en iedere vorm van geweld 
en discriminatie verdrijven. 

(MV, 23)

08-05-16
7e zondag door het jaar

Terwijl ze Stefanus stenigden bad hij: 
“Heer Jezus, ontvang mijn geest.” 
Toen viel hij op zijn knieën 
en riep met luider stem:
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij. 

                             (Hand.7,59-60)

Moge ons gebed zich uitstrekken 
tot de zovele heiligen en zaligen, 
die van de barmhartigheid 
hun levenszending hebben gemaakt.
(zie ook hoofdstuk 12)

Moge de Kerk in dit Jubeljaar de echo worden 
van het Woord van God dat luid 
en overtuigend weerklinkt 
als een woord en een gebaar van 
vergeving, steun, hulp, liefde. 

Moge zij nooit moe worden barmhartigheid 
aan te bieden en altijd geduldig zijn 
in troosten en vergeven.             

Moge de Kerk de stem worden 
van iedere man en vrouw 
en met vertrouwen en onophoudelijk herhalen: 

“Gedenk uw barmhartigheid, Heer, 
uw altijd geschonken ontferming.” 

(Ps.25,6)

            (MV, 24/25)
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15-05-16
Pinksteren

Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u.  
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 
zo zend Ik u.” 
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 
“Ontvang de heilige Geest. 
Aan wie ge de zonden vergeeft, 
zijn ze vergeven 
en aan wie ge ze niet vergeeft, 
zijn ze niet vergeven.” 

                         (Joh.20, 21-23)

Met gevoelens van dankbaarheid 
voor wat de Kerk heeft gekregen, 
en van verantwoordelijkheid 
voor de taak die ons wacht, 
zullen wij door de Heilige Deur gaan 
in het volle vertrouwen 
dat wij worden begeleid 
door de kracht van de Verrezen Heer, 
die onze pelgrimstocht blijft ondersteunen.

Moge de Heilige Geest, 
die de stappen 
van de gelovigen leidt 
om mee te werken 
aan het door Christus 
tot stand gebracht heilswerk 

een gids en steun zijn 
van het Volk van God 
om het te helpen 
het gelaat 
van de barmhartigheid 
te aanschouwen. 

       (MV, 4)

22-05-16
H. Drieëenheid

De hoop wordt niet teleurgesteld, 
want Gods liefde 
is in ons hart uitgestort 
door de heilige Geest 
die ons werd geschonken. 

                                    (Rom.5,5)

Met de blik gericht op Jezus 
en zijn barmhartig gelaat, kunnen wij de liefde 
van de Allerheiligste Drieëenheid begrijpen. 

De zending die Jezus 
van de Vader heeft gekregen, 
is het mysterie te openbaren 
van de goddelijke liefde 
in haar volheid.

“God is liefde” (1Joh. 4, 8.16), 
zegt de evangelist Johannes 
voor de eerste en enige keer 
in heel de Heilige Schrift. 
Deze liefde wordt intussen zichtbaar 
en tastbaar gemaakt 
in heel het leven van Jezus 

                                      (MV, 8)

Uit het hart van de Drieëenheid, 
uit het diepste van het mysterie van God 
ontspringt en vloeit onophoudelijk 
de grote stroom van de barmhartigheid. 

Deze bron zal nooit kunnen opdrogen, 
hoe velen er ook zijn die tot haar naderen. 
Telkens als iemand er behoefte 
aan zal hebben, 
zal hij tot haar kunnen komen, 
omdat de barmhartigheid van God eindeloos is. 

(MV, 25)
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29-05-16
Sacramentsdag

Broeders en zusters, 
zelf heb ik van de Heer 
de overlevering ontvangen, 
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven,
dat de Heer Jezus in de nacht 
waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, 
en na gedankt te hebben,het brak en zei: 
“Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis.”

                           (1 Kor.11,23-24)

Waarheid en barmhartigheid 
zijn één in het Allerheiligste Sacrament.

Waarheid is het, dat wij behoefte hebben 
aan de lichamelijke nabijheid 
en de zintuiglijke tegenwoordigheid;

onbegrijpelijke barmhartigheid (is het), 
dat U zich in deze gedaanten 
in ons midden hebt neergelaten 

Waarheid is het, dat uw kruisoffer 
voor ons een vaag gegeven 
uit het verleden zou zijn, 
wanneer het niet dagelijks 
tegenwoordig zou komen 
op onze altaren.

Heel uw leven, dat voor ons 
werd geleefd, zou ‘voorbij zijn’, 
wanneer uw barmhartigheid 
het niet dagelijks tegenwoordig 
liet worden in de kringloop.
van het kerkelijke jaar.    

H.Edith Stein, (ESGW,d.20,p.64)

03-06-16 (Vr)
H. Hart-feest

Gods liefde is in ons hart uitgestort 
door de H.Geest 
die ons werd geschonken.
Want Christus 
is voor ons goddelozen gestorven
op de gestelde tijd,
toen wijzelf nog geheel 
hulpeloos waren. 

       (Rom.5,5, Lezing Jaar C)

Barmhartigheid 
is niet tegengesteld 
aan gerechtigheid, 
maar drukt het gedrag van God 
jegens de zondaar uit: 

Hij geeft hem een verdere mogelijkheid 
om tot inkeer te komen, 
zich te bekeren en te geloven. 

De heilige Augustinus zegt: 
“Het is gemakkelijker 
dat God meer zijn toorn 
dan zijn barmhartigheid bedwingt.” 

Mijn hart slaat om, 
heel mijn binnenste wordt week. 
Neen, 
Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen, 
Efraïm niet opnieuw ten gronde richten, 
want Ik ben God, 
Ik ben geen mens, 
Ik ben de Heilige in uw midden. 
Ik laat mij niet gaan in mijn toorn.”

         (Hos.11,8b-9 Lezing Jaar B)  
                                         

                                       (MV,21)
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05-06-16
10e zondag door het jaar

Toen de Heer de weduwe zag 
gevoelde Hij medelijden met haar en sprak: 
“Schrei maar niet.”
     (Lc.7,13)

Wat Jezus in alle omstandigheden bewoog, 
was niets anders dan de barmhartigheid 
waarmee Hij in het hart las 
van zijn gesprekspartners 
en antwoordde op hun 
meest werkelijke verlangen. 

Toen Hij de weduwe van Naïm, 
die haar zoon ten grave droeg, ontmoette, 

voelde Hij diep medelijden 
met dat immense verdriet 
van de bedroefde moeder 

en gaf haar haar zoon terug 
door hem uit de dood op te wekken. 

                                          (MV, 8)

Openingsgebed van de uitvaartliturgie   

God, Gij zijt het geluk 
van allen die geloven en het leven van hen die 
U trouw zijn. 
Door de dood en verrijzenis 
van uw Zoon hebt Gij ons verlost. 
Toon uw barmhartigheid 
aan uw dienaren.
Laat hen, die het mysterie 
van onze verrijzenis hebben beleden, 
de vreugde ontvangen 
van het eeuwig geluk. 
Door onze Heer Jezus Christus…     

                                    (AM, 1302)

12-06-16
11e zondag door het jaar

“Haar zonden zijn haar vergeven, 
al zijn ze nog zo talrijk, 
want zij heeft veel liefde betoond. 
Weinig liefde betoont hij 
aan wie weinig wordt vergeven.”

                                        (Lc.7,47)

Het is tijd voor een terugkeer 
naar het wezenlijke 
en de zwakheden en moeilijkheden 
van onze broeders en zusters 
op ons te nemen.   

Vergeving is een kracht 
die tot nieuw leven opwekt 
en de moed ingeeft om met hoop 
naar de toekomst te kijken.                

 (MV,10)

Slotgebed 

God, onze Vader, 
uw barmhartige liefde 
is altijd groter 
dan de zonden van uw volk. 
Gij hebt ons het kwaad 
niet aangerekend maar ons 
met weldaden overladen. 
Doe ons vertrouwen 
op uw barmhartigheid 
waarmee Gij steeds gereed staat, 
als wij ons naar U toekeren.
Door Christus, onze Heer…

   (AM, 468)
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19-06-16
12e zondag door het jaar

In die dagen zal Ik 
over het huis van David 
en over de inwoners 
van Jeruzalem 
een geest van welwillendheid 
en gebed uitstorten, 
zodat zij zullen opzien naar Hem 
die zij doorstoken hebben…

                              (Zach.12,10ab)

Gebed van de heilige zuster Faustina:

O Bloed en Water,
die uit het Hart van Jezus stroomden 
als Bron van Barmhartigheid voor ons, 
ik vertrouw op U.

“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
(Lc.9,20)

(zie ook hoofdstuk 12.2)

24-06-16 (Vr)
             Hoogfeest Geboorte van  

H. Johannes de Doper

In die tijd brak voor Elisabeth 
het ogenblik aan dat zij moeder werd; 
zij schonk het leven aan een zoon. 
Toen de buren en de familie hoorden 
hoe groot de barmhartigheid 
was die de Heer 
aan haar had betoond 
deelden zij in haar vreugde. 

                                (Lc.1, 57-58)

Iets verder op staat bij Lucas:

En gij, kind, zult profeet genoemd worden 
van de Allerhoogste, 
want gij zult voor de Heer uitgaan 
om zijn wegen te bereiden, 
om zijn volk de boodschap 
van verlossing te brengen, 
door de vergeving van hun zonden, 
dank zij de innige barmhartigheid 
van onze God, waarmee Hij uit de hemel 
op ons zal neerzien, de Opgaande Zon, 
die verschijnt,...  

                                  (Lc.1,76-78)

Het feest van Johannes valt 
in de langste dagen van het jaar, 
wanneer er meer licht is: 
Johannes was de man van het licht, 
hij droeg het licht, maar was niet het Licht, 
hij was een licht dat nadenkt. 
Johannes is als de maan 
en wanneer Jezus begon te prediken, 
begon het licht van Johannes te tanen. 

         (Paus Franciscus, 24-06-13)
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26-06-16
13e zondag door het jaar

De Samaritanen ontvingen Jezus niet, 
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes 
dit gewaar werden, vroegen ze:
“Heer, wilt Gij dat wij vuur 
van de hemel afroepen 
om hen te verdelgen?” 
Maar Hij keerde zich om 
en wees hen op strenge toon terecht.

                               (Lc.9,53-55)

Als men zich niet 
het oordeel van God 
op de hals wil halen, 
mag niemand rechter worden 
van zijn eigen broeder of zuster. 

De mensen blijven 
met hun oordeel immers 
aan de oppervlakte steken, 
terwijl de Vader 
naar het binnenste kijkt. 

Hoeveel kwaad doen woorden, 
wanneer zij voortkomen 
uit gevoelens van afgunst en nijd! 

Kwaad spreken over een broeder of zuster 
in zijn of haar afwezigheid 
staat gelijk aan hem of haar 
in een kwaad daglicht stellen, 
aan zijn of haar goede naam 
in gevaar brengen 
en hem of haar een speelbal 
van geroddel laten zijn.          

                                        (MV,14)

29-06-16 (Wo)
Hoogfeest

HH.  Apostelen  Petrus en Paulus

De nauwe band, 
die beiden in leven en dood 
heeft verenigd, 
en hun uitzonderlijke betekenis voor de kerk 
worden tot uitdrukking gebracht 
in hun gezamenlijke viering.

                                     (AM, 851)

Die nauwe band bestaat ook in de ervaring 
van de Goddelijke barmhartigheid,
die beiden in hun eigen roeping mochten 
ervaren. Deze ervaring weerspiegelt 
zich ook in hun brieven:

Zo schrijft de apostel Petrus:

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid deed 
herboren worden tot een leven van hoop 
door de opstanding van Jezus Christus 
uit de dood. 

(1 Petr.1,3)

En de apostel Paulus schrijft:

Gezegend is God, de Vader 
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol ontferming 
en de God van alle vertroosting. 
Hij troost ons in al onze tegenspoed, 
zodat wij in staat zijn anderen 
te troosten in al hun noden, 
dank zij de troost 
die wij van God ontvangen. 

                                 (2 Kor.1,3-4)
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03-07-16
14e zondag door het jaar

Openingsgebed Mis (Jaar C)

Barmhartige Heer, 
Gij belooft ons troost en vrede 
en telkens weer schenkt Gij ons de zekerheid 
dat wij bij U geborgen zijn. 
Zend ons uit: dat wij 
ieder mens uw vrede brengen 
en dat allen die wij ontmoeten 
de nabijheid ervaren van uw Rijk. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…

(AM, 475)

In de Veertigdagentijd
van dit Heilig Jaar ben ik van plan
Missionarissen van Barmhartigheid
uit te zenden.

Zij zullen een teken zijn 
van de moederlijke zorg van de Kerk 
voor het Volk van God …
Zij zullen vooral een levend teken zijn 
van hoe de Vader allen ontvangt 
die op zoek zijn naar Zijn vergeving. 

Het zullen missionarissen zijn 
van de barmhartigheid, 
omdat zij bij allen 
bewerkers zullen worden 
van een ontmoeting 
vol menselijkheid, 
een bron van bevrijding, 
rijk aan verantwoordelijkheid 
om de hindernissen te overwinnen 
en het nieuwe leven 
van het doopsel te hernemen. 
                                        

                                         (MV,18)

10-07-16
15e zondag door het jaar

“Wie van deze drie 
lijkt u de naaste te zijn 
van de man die in de handen
van de rovers gevallen is?”
Hij antwoordde: 
“Die hem barmhartigheid betoond heeft.” 
En Jezus sprak: 
“Ga dan en doet gij evenzo.” 

(Lc.10,36-37)

“De Kerk leeft echt, 
als zij de barmhartigheid belijdt en verkondigt 

- de hoogst wonderbaarlijke eigenschap van 
de Schepper en Verlosser - 

en als zij de mensen voert tot de bronnen 
van de barmhartigheid van de Verlosser, 
die zij in haar schoot bewaart en uitdeelt.”                   

                                      (DiM, 13)
  
Haar taal en gebaren moeten barmhartigheid 
overdragen om in het hart van de mensen 
door te dringen en hen uit te dagen 
de weg om tot de Vader terug te keren 
weer te vinden.

In onze parochies, gemeenschappen, 
verenigingen en bewegingen, 
kortom, 
overal waar christenen zijn, 
moet ieder een oase van barmhartigheid 
kunnen vinden.                         
                                 

                                         (MV 12)
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17-07-16
16e zondag door het jaar

Maria, zat aan de voeten van de Heer 
en luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen 
door de drukte van het bedienen. 

                         (vgl. Lc.10,38-42)

Hoe meer 
de activiteit van de Kerk zich 
op de mens concentreert, 
des te meer 
dient ze theocentrisch 
(=op God gericht) 
gefundeerd en vervolmaakt 
te worden:
door deze activiteit namelijk 
in Jezus Christus 
op de Vader te ordenen.
        
Hoewel er geestesstromingen zijn geweest 
die de neiging hebben de theocentrische 
en de antropocentrische houding
(= de op de mens gerichte houding) 
van elkaar te scheiden 
en zelfs tegenover elkaar te stellen, 
probeert de Kerk deze
in navolging van Christus 
met elkaar te verenigen. 

Dit is een van de fundamentele beginselen 
van het laatste concilie.

                                          (DiM,1)

24-07-16
17e zondag door het jaar

“En vergeef ons onze zonden, want ook wij 
vergeven aan ieder die ons iets schuldig is” .

(Lc.11,4)

Als toelichting op deze bede 
uit het Onze Vader 
is de parabel geschikt 
van de onbarmhartige dienaar 
die zelf zo veel barmhartigheid van zijn heer 
had ontvangen. 

                     (vgl. Mt.18,21-35)

Paus Franciscus schrijft:

De parabel bevat een diep onderricht 
voor ieder van ons. 
Jezus zegt dat medelijden niet alleen 
het handelen van de Vader is, 
maar het criterium wordt om te begrijpen 
wie zijn ware kinderen zijn. 

Kortom, 
wij zijn geroepen te leven 
van barmhartigheid, 
omdat ons als eersten 
barmhartigheid is bewezen.

“Had jij dan ook geen medelijden 
moeten hebben met je mededienaar, 
zoals ik met jou medelijden heb gehad?.” 

                                 (Mt.18,33)
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31-07-16
18e zondag door het jaar

Dan zal ik tot mijzelf zeggen:
“Man je hebt een grote rijkdom liggen, 
voor lange jaren; rust nu uit,
eet en drink en geniet ervan! 
Maar God sprak tot hem: “Dwaas! 
Nog deze nacht komt men
je leven opeisen; en al die voorzieningen 
die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? 
Zo gaat het met iemand die schatten vergaart 
voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. 

                                (Lc.12,19-21)

Voor uw eigen welzijn vraag ik u 
van leven te veranderen. 
Ik vraag het u in de naam 
van de Zoon van God, die, 
ook al bestrijdt Hij de zonde, 
nooit een zondaar heeft afgewezen. 

Trap niet in de verschrikkelijke valstrik 
te denken dat het leven afhangt van geld 
en dat in vergelijking hiermee 
alles zonder waarde en waardigheid is. 
Het is alleen maar een illusie. 
Wij nemen het geld niet met ons mee 
naar het hiernamaals. 
Geld geeft ons niet het ware geluk. 

Het geweld dat wordt gebruikt 
om geld dat van het bloed druipt, 
te vergaren, maakt niet machtig of onsterfelijk. 
Voor allen komt vroeg of laat het oordeel 
van God, waaraan niemand kan ontsnappen.   

      (MV, 19)

07-08-16
19e zondag door het jaar

“Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; 
verschaft u beurzen die niet verslijten, 
en verwerft een onuitputtelijke schat 
in de hemel, waar geen dief bij komt 
en geen mot hem bederft. 
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

                              ( Lc.12, 33-34)

Laten wij niet vervallen
in onverschilligheid 
        die vernedert, 
in gewenning 
         die de geest verdooft 
         en verhindert 
         het nieuwe te ontdekken, 
in cynisme dat verwoest. 

Laten wij onze ogen openen 
om te kijken naar de ellende 
van de wereld, de wonden 
van zoveel broeders en zusters 
die van hun waardigheid zijn beroofd, 
en laten wij ons uitgedaagd voelen 
om naar hun kreet om hulp te luisteren. 

Laten onze handen hun handen vastpakken 
en laten wij hen naar ons toe trekken, 
opdat zij de warmte van onze aanwezigheid, 
van vriendschap en broederschap voelen.

(MV, 15)
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14-08-16
20e zondag door het jaar

Broeders en zusters,
laten wij ons aansluiten 
bij die menigte getuigen 
van het geloof, 
en elke last en belemmering 
van de zonde 
van ons afschudden, 
om vastberaden 
de wedstrijd te lopen 
waarvoor 
we hebben ingeschreven. 
Zie naar Jezus, de aanvoerder 
en voltooier van ons geloof.

                            (Hebr.12, 1-2a)

Moge ons gebed zich ook uitstrekken 
tot de vele heiligen en zaligen, 
die van de barmhartigheid 
hun levenszending hebben gemaakt. 

(MV, 24)

Openingsgebed

God, 
voor hen die U liefhebben
hebt Gij het geluk bereid 
dat geen oog heeft gezien.

Wek in ons een vurige liefde tot U
om U in allen en boven alles te beminnen 

en uw beloften vervuld te zien 
die al onze verlangens te boven gaan.
Door onze Heer Jezus Christus…

   (AM, 491)

15-08-16 (Ma)
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

En Maria sprak: 
“Mijn hart prijst hoog de Heer, 
van vreugde juicht mijn geest 
om God mijn redder: 
daar Hij welwillend neerzag op 
de kleinheid zijner dienstmaagd. 
En zie, van heden af 
prijst elk geslacht mij zalig 
omdat Hij die machtig is 
aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam. 
Barmhartig is Hij 
van geslacht tot geslacht 
voor hen die Hem vrezen.”

 (Lc.1,46-50)

“Dit moederschap nu van Maria
in het genadebestel 
gaat zonder ophouden voort, 
vanaf de instemming die zij bij de boodschap 
in geloof heeft gegeven 
en waarin zij onder het kruis 
zonder aarzelen heeft volhard 
tot aan de eeuwige voleinding 
van de uitverkorenen. 

Want, ten hemel opgenomen, 
heeft zij deze heilbrengende taak 
niet neergelegd, 
maar door haar menigvuldige voorspraak 
gaat zij voort ons de gaven van 
het eeuwige heil te bezorgen.” 
                           

 (LG 62 in DiM,9)
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21-08-16
21e zondag door het jaar

God behandelt u als kinderen. 
Ieder kind wordt wel ooit 
door zijn vader gestraft. 
Tucht is nooit prettig, op het moment zelf 
is er meer verdriet dan blijdschap; 
maar op lange termijn  
levert ze voor degenen 
die zich door haar lieten vormen 
de heilzame vrucht op van een heilig leven.

                            (Hebr. 12,7b.11)

Wie fouten maakt, 
zal daarvoor moeten boeten. 
Alleen is dit niet het doel, 
maar het begin 
van de bekering, 
omdat men de tederheid 
van de vergeving ervaart.

God wijst 
de gerechtigheid niet af. 
Hij past haar in 
en gaat haar te boven 
in een hoger gebeuren 
waar men de liefde ervaart 
die ten grondslag ligt 
aan een ware gerechtigheid.        

Als God bij de gerechtigheid 
zou blijven stilstaan, 
dan zou Hij ophouden 
God te zijn, 
Hij zou zoals alle mensen zijn 
die het respect 
voor de wet inroepen. 

                              (MV,21)

28-08-16
22e zondag door het jaar

Maar als ge een gastmaal geeft, 
nodig armen, gebrekkigen, kreupelen 
en blinden uit. 
Gelukkig zult ge zijn, omdat zij 
het u niet kunnen vergelden. 
Het zal u vergolden worden 
bij de opstanding van de rechtvaardigen. 

                              (Lc.14,13-14)

Wij kunnen niet vluchten 
voor de woorden van de Heer 
en op grond hiervan 
zullen wij worden geoordeeld: 

Of wij te eten hebben gegeven 
aan wie honger heeft, 
en te drinken 
aan wie dorst heeft.
 
Of wij de vreemdeling 
hebben opgenomen 
en gekleed wie naakt is. 

Of wij tijd hebben gehad 
om bij wie ziek 
en in de gevangenis is, te zijn.

In ieder van de deze “kleinsten” 
is Christus zelf aanwezig.             

                                      (MV,15)
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04-9-16
23e zondag door het jaar

Ik wil niets afdwingen, uw goedheid 
moet zich spontaan kunnen uiten. 

(Film.14b)

Paus Franciscus besteedt op deze zondag 
bijzondere aandacht 
aan alle medewerkers 
en vrijwilligers in dienst 
van de barmhartigheid.
Deze zondag werd gekozen, 
omdat morgen, 5 september, 
de gedenkdag is van de 
zalige Moeder Theresa van Calcutta,
een icoon van de barmhartigheid.

Citaten van Moeder Teresa:

Niet allen van ons 
kunnen grote dingen doen, 
maar wij kunnen wel 
kleine dingen doen 
met grote liefde.

De meest verschrikkelijke armoede is 
eenzaamheid en het gevoel 
niet bemind te zijn.

Als je geen 100 mensen 
eten kunt geven, 
geef dan één mens te eten.

Gisteren is al voorbij.
Morgen is nog niet gekomen.
Wij hebben alleen vandaag.
Laat ons beginnen.

(Google: mother teresa quotes)

11-09-16
24e zondag door het jaar

Hij (de verloren zoon) 
ging dus op weg naar zijn vader. 
Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, 
en hij werd door medelijden bewogen; 
hij snelde op hem toe, viel hem om de hals 
en kuste hem hartelijk. 

(Lc.15,20)

Hierin vinden wij de kern van het evangelie
en van ons geloof, omdat de barmhartigheid 
wordt voorgehouden 
als de kracht die alles overwint, 
die het hart met liefde vervult 
en troost met de vergeving.

(MV,9)

Iedere biechtvader zal de gelovigen 
moeten ontvangen zoals de vader 
in de parabel van de verloren zoon: 
een vader die zijn zoon tegemoet snelt,
ook al had hij zijn goederen verkwist. 

Biechtvaders zijn geroepen 
die berouwvolle zoon die naar huis terugkeert, 
tegen zich aan te drukken en zijn vreugde 
dat hij hem heeft teruggevonden,
tot uitdrukking te brengen. 
Zij zullen geen impertinente vragen stellen, 
maar zoals de vader van de parabel 
het door de verloren zoon 
voorbereide verhaal onderbreken, 
omdat zij in het hart van iedere boeteling 
het roepen om hulp en het vragen 
om vergeving zullen weten op te vangen. 

                                             (MV, 17)
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18-9-16
25e zondag door het jaar

Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote; 
en wie onrechtvaardig is in het kleinste, 
is ook onrechtvaardig in het grote.

                                     (Lc.16,10)

Moge dezelfde uitnodiging ook 
komen tot de mensen 
die corruptie begunstigen 
of medeplichtig hieraan zijn. 

Deze verdorven plaag van de maatschappij 
is een zware, ten hemel schreiende zonde, 
omdat zij het persoonlijke 
en maatschappelijke leven 
vanaf de grondvesten ondermijnt. 

Corruptie verhindert hoopvol te kijken 
naar de toekomst, omdat de aanmatiging 
en hebzucht ervan de plannen 
van de zwakken vernietigt 
en de armsten verplettert. 

Het is een kwaad dat zich nestelt
in dagelijkse gebaren 
om zich vervolgens uit te breiden 
in publieke schandalen. 

Corruptie is een volharden in de zonde, 
die God wil vervangen 
door de illusie van het geld 
als vorm van macht. 
Het is een werk van de duisternis, 
ondersteund door argwaan en intrige. 

                                        (MV, 19)

25-09-16
26e zondag door het jaar

Openinggebed

God, Gij toont uw grootheid 
vooral als Gij ons genadig zijt 
en barmhartigheid bewijst. 
Schenk ons voortdurend 
uw genade op de weg 
naar het beloofde geluk,
om eenmaal uw koninkrijk 
te mogen binnengaan. 
Door onze Heer Jezus Christus…

                                      (AM, 508)

Het is God eigen 
barmhartigheid te gebruiken 
en vooral hierin toont zich zijn almacht. 
 
De woorden van de H.Thomas van Aquino 
laten zien hoezeer de goddelijke barmhartigheid 
in het geheel niet een teken van zwakheid is, 
maar veeleer de hoedanigheid 
van de almacht van God. 

Daarom laat de liturgie 
in een van de oudste collecta bidden 
met de woorden: 

“God, Gij toont uw grootheid 
vooral als Gij ons genadig zijt 
en barmhartigheid bewijst.” 
 
God zal voor altijd 
in de geschiedenis 
van de mensheid zijn 
als Degene die aanwezig is, nabij, 
voorzienig, heilig en barmhartig.
                        (MV,6)
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02-10-16
27e zondag door het jaar

Openingsgebed

Almachtige eeuwige God,
in uw grote goedheid geeft Gij ons meer 
dan ons toekomt, meer dan wij verlangen.
Wij vragen U:
bewijs ons uw overvloedige 
barmhartigheid: vergeef 
al wat ons geweten verontrust 
en schenk ons wat wij niet durven vragen. 
Door onze Heer Jezus Christus…

                                      (AM, 511)

Het Jubeljaar brengt 
ook de verwijzing naar de aflaat 
met zich mee.
Ondanks de vergeving dragen wij in ons leven 
de tegenstellingen die het gevolg zijn 
van onze zonden.
In het sacrament van de verzoening 
vergeeft God de zonden, 
die werkelijk worden uitgewist; 
en toch blijft de negatieve indruk 
die de zonden in onze gedragingen 
en onze gedachten hebben achtergelaten. 

De barmhartigheid van God 
is echter ook sterker dan dit. 

De heiligen komen onze broosheid te hulp, 
en zo is Moeder de Kerk in staat 
met haar gebed en haar leven 
tegemoet te komen 
aan de zwakheid van enkelen 
met de heiligheid van anderen.

                                       (MV,22)

(zie hoofdstuk 5.9)

09-10-16
28e zondag door het jaar

Toen Jezus een dorp binnenging, 
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet;
zij bleven op een grote afstand staan 
en riepen luidkeels:
“Jezus, Meester, ontferm U over ons!.”

                                (Lc.17,12-13)

In de barmhartigheid hebben wij het bewijs 
van hoe God liefheeft. Hij geeft zichzelf 
geheel, voor altijd, om niet 
en zonder iets daarvoor terug te vragen. 
Hij komt ons te hulp, 
wanneer wij Hem aanroepen. 
Het is mooi dat het dagelijks gebed 
van de Kerk begint met de woorden: 
“Mijn God, kom mij te hulp, 
Heer, haast U mij te helpen.” 

                                    (Ps.70,2)

De hulp die wij inroepen, 
is al de eerste stap van de barmhartigheid 
van God jegens ons. 

Hij komt ons redden 
uit de toestand van zwakte waarin wij leven. 
En zijn hulp bestaat erin ons zijn aanwezigheid 
en nabijheid te doen begrijpen. 
Dag voor dag kunnen ook wij, 
geraakt door zijn medelijden, 
medelijden betonen jegens allen.

                (MV, 14)

In Rome wordt vandaag het feest van 
Maria, Moeder van Barmhartigheid gevierd. 
Laten wij ook haar hulp inroepen, zoals zo 
mooi verwoord in het Salve Regina (LD 1244) 
of in het lied: Wij groeten U, o Koningin 
(LD 1249)
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16-10-16
29e zondag door het jaar

Ik bezweer u voor het aanschijn van God 
en van Christus Jezus, 
die levenden en doden zal oordelen, 
bij zijn verschijning en bij zijn koningschap: 
verkondig het woord, 
dring aan te pas en te onpas,
weerleg, berisp, bemoedig, 
in één woord, geef uw onderricht 
met groot geduld. 

(2 Tim.4,1-2)

En laten wij niet de werken 
van geestelijke barmhartigheid vergeten: 

Ook ons zal worden gevraagd, 
of wij hulp hebben geboden 
om uit de twijfel te komen 
die doet vervallen in angst 
en die vaak de bron is 
van eenzaamheid

of wij in staat zijn geweest 
de onwetendheid te overwinnen 
waarin miljoenen personen leven 

of wij degenen die alleen en bedroefd zijn, 
nabij zijn geweest; 

of wij degenen die ons beledigen,
hebben vergeven, 

of wij geduld hebben gehad 
naar het voorbeeld van God, 
die zo geduldig is met ons; 

ten slotte of wij onze broeders en zusters in 
ons gebed hebben toevertrouwd aan de Heer.

              (MV,15)

23-10-16
30e zondag door het jaar

Maar de tollenaar bleef op een afstand 
en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen 
naar de hemel; 
maar hij klopte zich op de borst, en zei: 
“God, wees mij, zondaar, genadig.” 

(Lc.18,13)

Voor ons is het nodig 
voortdurend het mysterie van 
de barmhartigheid te overwegen. 

Het is een bron van vreugde, 
gemoedsrust en vrede. 
Het is de voorwaarde van ons heil. 

Barmhartigheid: 
het is het woord dat het mysterie van de 
Allerheiligste Drieëenheid openbaart. 

Barmhartigheid: 
het is de uiterste en hoogste daad waarmee 
God ons tegemoet komt. 

Barmhartigheid: 
het is de fundamentele wet 
die woont in het hart van iedere persoon, 
wanneer hij met oprechte ogen kijkt 
naar de broeder en zuster 
die hij ontmoet op zijn levensweg. 

Barmhartigheid: 
het is de weg die God en mens verenigt, 
omdat zij het hart opent voor de hoop 
voor altijd bemind te zijn 
ondanks de beperking door onze zonde.       

(MV,2)
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30-10-16
31e zondag door het jaar

Toen Jezus bij die plaats kwam, 
keek Hij omhoog en zei tot hem: 
Zachëus, klim vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.”

 (Lc.19,5)

Toen Jezus vandaar verder ging, 
zag Hij iemand aan het tolhuis zitten 
die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem: ‘Volg mij.’ 
De man stond op en volgde Hem. 
             (Mt.9,9-13)

Ook de roeping van Matteüs staat in het 
perspectief van de barmhartigheid. 

Toen Jezus aan het tolhuis voorbijkwam, 
richten zijn ogen zich op die van Matteüs. 
Het was een blik vol barmhartigheid, 
die de zonden van die man vergaf, 
en de weestand van de andere leerlingen 
overwinnend, koos Hij hem, 
de zondaar en de tollenaar, 
om een van de Twaalf te worden.

De heilige Beda Venerabilis (672-735) 
heeft in zijn commentaar geschreven 
dat Jezus met barmhartige liefde 
Matteüs aankeek en hem koos:
miserando atque eligendo. 

Deze uitdrukking heeft altijd
indruk op mij gemaakt, 
en wel zozeer dat ik haar
tot mijn wapenspreuk heb gemaakt        

(Paus Franciscus, MV,8)

01-11-16 (Di)
Hoogfeest van  Allerheiligen

Vrienden, hoe groot is de liefde 
die de Vader ons betoond heeft! 
Wij worden kinderen van God genoemd, 
en we zijn het ook. 
De wereld begrijpt ons niet, 
en ze kent ons niet, 
omdat zij Hem niet heeft erkend.

                                  (1Joh.3,1)

De bekering tot God is altijd een gevolg 
van het “vinden” van deze Vader, 
die rijk aan erbarming is. 

Verder is een volledige kennis 
van de barmhartigheid 
en welwillende liefde van God 
een voortdurende en onuitputtelijke bron 
van bekering, niet slechts als een 
voorbijgaande innerlijke daad, 
maar als een blijvende houding 
en geestesgesteldheid. 

Want degenen die via deze weg God kennen 
en Hem op deze manier “zien”, 
kunnen niet anders leven 
dan door zich blijvend tot Hem bekeren. 

Zij leven dus in een staat van bekering; 
en deze staat maakt het voornaamste 
bestanddeel uit van de pelgrimstocht 
van de individuele mensen op aarde.                        

                                       (DiM,13)
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02-11-16
Allerzielen

Misformulier van  Allerzielen nr. 2

Openingsgebed

God, Gij zijt het geluk van allen die geloven, 
en het leven van hen die U trouw zijn. 
Door de dood en verrijzenis 
van uw Zoon hebt Gij ons verlost. 
Toon uw barmhartigheid aan uw dienaren: 
laat hen die het mysterie van onze verrijzenis 
hebben beleden de vreugde ontvangen 
van het eeuwig geluk. 
Door onze Heer Jezus Christus… 

Gebed over de gaven

Almachtige en barmhartige God, 
reinig door dit offer 
uw overleden dienaren 
van hun zonden 
in het bloed van Christus. 
Gij hebt hen gezuiverd 
door het water van het doopsel; 
moge uw liefdevolle vergeving 
hen voor altijd rein maken. 
Door Christus onze Heer.

Communie-tekst

Het eeuwige licht verlichte hen, Heer, 
voor eeuwig bij uw heiligen, 
want Gij zijt vol liefde.
Heer, schenk hun de eeuwige rust 
en het eeuwige licht verlichte hen 
voor eeuwig bij uw heiligen, 
want Gij zijt vol liefde.
   (AM, 954)

06-11-16
32e zondag door het jaar

Moge onze Heer Jezus Christus zelf, 
moge God, onze Vader, 
die ons zijn liefde heeft betoond 
en ons in zijn genade 
eeuwige troost en blijde hoop 
heeft geschonken, 
uw harten bemoedigen 
en sterken met alle goeds 
in woord en daad. 

Moge de Heer uw harten neigen 
tot de liefde Gods 
en de standvastigheid van Christus.

 ( 2Tess.2,16-17.3,5)

En laten wij ook de woorden 
niet vergeten van de 
heilige Johannes van het Kruis: 

“Op de avond van ons leven 
zullen wij geoordeeld worden 
op basis van de liefde.”

(MV, 15)

Openingsgebed

Almachtige en barmhartige God,
wend in uw goedheid 
alle onheil van ons af 
en laat ons, vrij naar lichaam en geest,
onbelemmerd uw wil volbrengen. 
Door onze Heer Jezus Christus.

                                      (AM, 524)
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13-11-16
33e zondag door het jaar

In die tijd, toen sommigen opmerkten 
hoe de tempel daar prijkte 
met zijn fraaie stenen 
en wijgeschenken, zei Jezus: 
“Wat gij daar ziet: er zal een tijd komen, 
dat er geen steen op de andere 
gelaten zal worden, 
alles zal verwoest worden.” 

                                    (Lc.21,5-6)

Eerder schreef Lucas:
Toen Jezus naderbij kwam, 
liet Hij zijn blik over de stad gaan 
en weende over haar, terwijl Hij zei: 
‘Mocht ook gij op deze dag inzien 
wat u tot vrede strekt! 
Maar nu is dat voor uw ogen verborgen.
Er zullen dagen over u komen, 
dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, 
u omsingelen en u van alle kanten insluiten;
zij zullen u met uw kinderen 
die in u wonen, neersmakken 
en zij zullen in u geen steen 
op de andere laten, 
omdat gij de tijd, waarin barmhartig op u 
werd neergezien, niet hebt erkend.   

                               (Lc.19,41-44)

Hoe verder zich het menselijk geweten, 
door zich van God te distantiëren, 
van het mysterie 
van de barmhartigheid verwijdert, 
des te zekerder heeft de Kerk 
het recht en de plicht  
“onder luid geroep” een beroep 
te doen op de barmhartigheid van God. 

( vgl. DiM, 15)

20-11-16
Christus Koning

“Jezus, denk aan mij 
wanneer Gij 
in uw Koninkrijk gekomen zijt.”
En Jezus sprak tot hem: 
“Voorwaar, Ik zeg u: 
vandaag nog zult gij met Mij zijn 
in het paradijs.”

                                (Lc.23,42-43)

Het Jubeljaar zal worden afgesloten 
op 20 november 2016, 
het liturgische hoogfeest van Christus, 
Koning van het Heelal. 

Als wij op die dag de Heilige Deur sluiten, 
zullen wij vóór alles gevoelens hebben 
van dankbaarheid en dank jegens de 
Allerheiligste Drie-eenheid, 
dat Zij ons deze bijzondere tijd 
van genade heeft geschonken.

Wij zullen het leven 
van de Kerk, heel de mensheid 
en de immense kosmos toevertrouwen 
aan de heerschappij van Christus, 
opdat Hij zijn barmhartigheid 
als de morgendauw uitstort 
voor een vruchtbare geschiedenis, 
die opgebouwd zal moeten worden met de 
inzet van allen in de nabije toekomst. 

Hoezeer wens ik 
dat de komende jaren doordrenkt zijn 
van barmhartigheid 
om iedereen tegemoet te gaan 
en de goedheid en tederheid 
van God te brengen!  

(MV, 5)
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De heilige Bernardus (1090-1153) zegt 
dat alleen Jezus het menselijk geslacht kon herstellen, 
want van Hem verkrijgen wij alles wat we nodig hebben.
Maar het was niet goed dat de mens alleen bleef.
Het was beter, dat beide geslachten, 
die samen tot onze ondergang hebben bijgedragen, 
samen hun bijdrage aan onze verheffing zouden leveren. 
De Verlosser heeft dus in Maria 
het losgeld van het menselijk geslacht gelegd.
Hij wilde, dat wij alles via haar verkregen.

De heilige Anselmus (1033-1109) gaat nog verder.
Hij aarzelt niet te zeggen, dat men sneller wordt verhoord,
als men de naam van Maria aanroept
dan wanneer men de naam van Jezus aanroept.
“Niet, zo vervolgt hij, “dat de Moeder machtiger is dan de Zoon,
want van Hem heeft ze heel haar macht ontvangen;
maar Jezus onderscheidt, als meester en rechter van allen,
ieders verdienste en blijft rechtvaardig als Hij de verhoring uitstelt;
terwijl in Maria’s naam zijn rechtvaardigheid voldoening wordt geschonken (...), 
spreken de verdiensten van dit onvergelijkbaar schepsel ten beste om alles te verkrijgen.” 

Een moderne schrijver gebruikt voor de samenwerking 
van Jezus en Maria de volgende vergelijking:
“Iedere hartslag is dubbel en bestaat uit twee bewegingen;
een van die twee haalt uit de organen het uitgebluste bloed, 
terwijl de andere beweging er levend bloed in pompt.
Dat komt, omdat het hart zelf dubbel is: 
er zijn als het ware twee harten in één: 
het ene actiever, het andere passiever; 
een dat het leven zendt; het andere dat de dood wegneemt 
om plaats te maken voor het leven. 
Het ene maakt levend en het andere zuivert. (…)
Maria brengt Jezus, die het leven zelf is, 
het dode bloed van de mensheid, opdat Hij er het leven in stort, 
en het naar de wereld terugzendt, levend en vergoddelijkt.”

(geciteerd naar Joseph Tissot, De kunst van vallen en opstaan,  De Boog, 1998. blz. 147-148.153)

4.1   DE BIJZONDERE ROL VAN MARIA
DE MOEDER VAN BARMHARTIGHEID
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5.1  VIERING VAN DE BARMHARTIGHEID
 Uitgegeven door de bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van het 
 Heilig Jaar van de Barmhartigheid 8 december 2015  –  20 november 2016

INLEIDING

Paus Franciscus schrijft in Evangelii gaudium:

“Ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, 
vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen 
of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, 
dit elke dag te doen, zonder ophouden. 

Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, 
omdat niemand is uitgesloten van de vreugde die door de Heer is gebracht. 
De Heer stelt niet iemand teleur die dit waagt, 
en wanneer iemand een kleine stap naar Jezus toe doet, 
ontdekt hij dat Hij reeds met open armen op zijn komst wachtte. 
Dit is het ogenblik om tot Jezus Christus te zeggen: 
‘Heer, ik heb mij laten misleiden, op duizenden manieren 
ben ik van uw liefde weggevlucht, maar ik ben hier weer 
om mijn verbond met U te hernieuwen. 
Ik heb U nodig. Bevrijd mij opnieuw, Heer, 
neem mij nogmaals op in uw verlossende armen’”   (nr. 3).

Paus Franciscus schrijft in Misericordiae vultus: 

“Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. 
Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord 
zijn samenvatting te vinden” (nr. 1). 
“Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid 
te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede” (nr. 2).

5. VOORBEELDEN VAN VIERINGEN 
VAN BARMHARTIGHEID
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De paus citeert de heilige Johannes Paulus II: 

“De Kerk leeft echt, als zij de barmhartigheid belijdt en verkondigt 
– de hoogst wonderbaarlijke eigenschap van de Schepper en Verlosser – 
en als zij de mensen voert tot de bronnen van de barmhartigheid van de Verlosser, 
die zij in haar schoot bewaart en uitdeelt” (nr. 11).

“Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van het woord van de Heer: 
barmhartig als de Vader. De evangelist vermeldt het onderricht van de Heer, die zegt: 
“Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig” (Luc. 6, 36). 
Het is een levensprogramma dat even veeleisend als rijk aan vreugde en vrede is” (nr. 13). 
“Barmhartig als de Vader” is dus het “motto” van het Heilig Jaar” (nr. 14).

“Zeer veel mensen naderen opnieuw tot het sacrament van de verzoening 
en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden 
om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven 
en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken. 
Laten wij opnieuw het sacrament van verzoening 
met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt 
de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. 
Voor iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede” (nr. 17).

“Barmhartigheid is niet tegengesteld aan gerechtigheid, 
maar drukt het gedrag van God jegens de zondaar uit: 
Hij geeft hem een verdere mogelijkheid om tot inkeer te komen, 
zich te bekeren en te geloven” (nr. 21). 

“De toorn van God duurt een ogenblik, 
terwijl zijn barmhartigheid tot in eeuwigheid duurt” (nr. 21).

“Laten wij het Jubeljaar intens vieren 
en de Vader vragen om de vergeving van de zonden 
en de verbreiding van zijn barmhartige kwijtschelding” (nr. 22).

“Uit het hart van de Drie-eenheid, uit het diepste van het mysterie van God 
ontspringt en vloeit onophoudelijk de grote stroom van de barmhartigheid” (nr. 25).

Deze Viering van de Barmhartigheid biedt ons gelegenheid onszelf aan Gods barmhartigheid 
toe te vertrouwen, in het geloof dat Hij de barmhartige Vader is die van ons houdt, 
op ons wacht en ons met vreugde wil omhelzen.
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OPENINGSLIED

KRUISTEKEN EN BEGROETING
Priester: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Allen: Amen.
Priester: Genade zij u, barmhartigheid en vrede
 van God onze Vader
 en Christus Jezus, onze Verlosser.
Allen: En met uw geest.

INLEIDING
(zie de inleiding hieraan voorafgaand)

GEBED
Priester: God, hemelse Vader, wij komen tot U 
 in het geloof dat U naar ons uitziet. 
 Geef ons de moed om de weg naar U te gaan
 en omhels ons met uw barmhartige liefde.
 Door Christus onze Heer.
Allen: Amen.

EVANGELIE 
(Lucas 15, 11-32)

Diaken of priester:     
De Heer zij met u.

Allen:
En met uw geest.

Diaken of priester:     
Uit het heilig Evangelie 
van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas. 

Allen: 
Lof zij U, Christus.
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In die tijd sprak Jezus: “Een man had twee zonen. 
Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: 
Vader geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. 
En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. 
Niet lang daarna pakte de jongste alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. 
Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven. 
Toen hij alles opgemaakt had kwam er een verschrikkelijke hongersnood 
over dat land en hij begon gebrek te lijden. 
Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land 
die hem het veld instuurde om varkens te hoeden. 
En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, 
niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken en zei: 
Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, 
en ik verga hier van de honger. Ik ga weer naar mijn vader 
en ik zal hem zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; 
ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar neem mij aan als een van uw dagloners. 
Hij ging dus op weg naar zijn vader. 
Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen; 
hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. 
Maar de zoon zei tot hem: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;
ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 
Doch de vader gelastte zijn knechten: Haalt vlug het mooiste kleed 
en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger 
en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het; 
laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood 
en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden. 
Ze begonnen dus feest te vieren. Intussen was zijn oudste zoon op het land. 
Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde hoorde hij muziek en dans. 
Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. 
Deze antwoordde: Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten 
omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. 
Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. 
Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong gaf hij zijn vader ten antwoord: 
Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden, 
toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. 
En nu die zoon van u is teruggekomen die uw vermogen heeft verbrast 
met slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. 
Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij me en alles van mij 
is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, 
omdat die broer van je dood was en levend is geworden.”

Diaken of priester:  Woord van de Heer.
Allen:   Wij danken God.
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HOMILIE 
(hier kan bv. Impuls 3 gebruikt worden van blz. 66)

GEWETENSONDERZOEK 
(hier kan het gewetensonderzoek van blz. 68 gebruikt worden)

ALGEMENE BELIJDENIS VAN ZONDEN

Priester: Broeders en zusters,
 gedenken wij de mildheid van God onze Vader
 en belijden wij voor Hem onze zonden
 om deel te hebben aan zijn barmhartigheid.
Allen: Ik belijd voor de almachtige God,
 en voor u allen, dat ik gezondigd heb,
 in woord en gedachte, in doen en laten,
 door mijn schuld, door mijn schuld,
 door mijn grote schuld.
 Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd,
 alle engelen en heiligen,
 en u, broeders en zusters,
 voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

GEBED OM VERGEVING
(gezongen of gesproken)

 God van genade, wees ons genadig, 
 neem weg onze zonden opdat wij leven:
 Heer, ontferm U over ons.
Allen: Heer, ontferm U over ons.

 Laat ons weer horen van vreugde, 
 en die gebroken zijn zullen weer opstaan: 
 Heer, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons.

 God, schep een hart in ons dat zuiver is 
 en laat uw Geest ons vernieuwen: 
 Heer, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons.
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 Open uw mond en wij zullen spreken 
 en onze woorden zullen U prijzen: 
 Heer, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 God, neem van ons aan wat wij geven: 
 ons hart dat klein is en gebroken: 
 Heer, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 

GEBED DES HEREN

Priester: Laten wij, zoals Christus het ons opgedragen heeft,
 samen tot de Vader bidden, 
 dat Hij onze zonden vergeeft, 
 zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven:

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt; 
 uw Naam worde geheiligd;
 uw Rijk kome;
 uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons heden ons dagelijks brood;
 en vergeef ons onze schuld,
 zoals ook wij aan anderen
 hun schuld vergeven;
 en leid ons niet in bekoring;
 maar verlos ons van het kwade. 
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AANBIDDING VAN JEZUS IN HET HEILIG SACRAMENT

Nu zal het 
Heilig Sacrament 
van de Eucharistie 
uit het tabernakel worden gehaald 
en in de monstrans 
op het altaar worden geplaatst. 

Door dit Sacrament 
is onze Heer Jezus Christus 
- onder het teken van brood - 
werkelijk onder ons aanwezig. 

Indien mogelijk knielen wij neer 
voor Jezus in het Heilig Sacrament.

Wij aanbidden Hem 
en vragen 
dat Hij ons hart wil vervullen 
met zijn liefdevolle vrede en kracht. 

Tijdens de aanbidding van het Heilig Sacrament 
is er gelegenheid om het sacrament 
van Gods barmhartigheid, de biecht, te ontvangen. 
Diverse priesters zijn daarvoor beschikbaar. 

De teksten van de biecht staan op blz. 73.

Gebeden die behulpzaam kunnen zijn voor uw persoonlijk gebed 
of overweging tijdens de aanbidding van het Heilig Sacrament 
treft u aan vanaf blz. 77.
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TER AFSLUITING VAN DE AANBIDDING: TANTUM ERGO

Tantum ergo Sacramentum  Eren wij dan diep gebogen
veneremur cernui,           dit zo heilig Sacrament.
et antiquum documentum  De oude schaduw is vervlogen
novo cedat ritui;   voor dit nieuwe testament.
præstet fides supplementum  Wat de zinnen niet vermogen,
sensuum defectui.   wordt door het geloof gekend.

Genitori, genitoque   Ere zij aan God, de Vader,
laus et iubilatio,   en dat elke tong belijdt
salus, honor, virtus quoque  dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft
sit et benedictio;   en regeert in heerlijkheid;
procedenti ab utroque  lof ook aan de Geest; hun liefde,
compar sit laudatio. Amen.  hun gelijk in majesteit. Amen.

GEBED 
(Priester)

Oremus:    Laat ons bidden: 
Deus qui nobis   God, in dit wonderbaar sacrament
sub sacramento mirabili   hebt Gij ons de gedachtenis
passionis tuae   nagelaten van uw lijden en sterven.
memoriam reliquisti, 
tribue, quaesumus,   Wij bidden U, 
ita nos Corporis   laat ons de heilige geheimen  
et Sanguinis tui   van uw Lichaam en Bloed
sacra mysteria venerari,  met zo grote eerbied vieren
ut redemptionis tuae fructum  dat wij de genade van uw
in nobis iugiter sentiamus.  verlossing voortdurend in ons ervaren.
Qui vivis et regnas   Gij die leeft en heerst
per omnia saecula saeculorum. in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

ZEGEN MET HET HEILIG SACRAMENT

Voorbeelden van gezangen voor deze viering vindt u op de website 
www.heiligjaarvandebarmhartigheid.eu
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5.2 VOORBEELD VAN EEN VIERING VAN 
 BARMHARTIGHEID MET LOFPRIJZING
 Bij voorkeur zijn er ten minste 2 priesters aanwezig.

Er volgt een korte uitleg over het verloop van de avond.
Daarbij wordt ook verteld, dat het officiële gedeelte van de viering 
na 1 uur afgesloten wordt door de zegen met het Allerheiligste. 
Mensen die daarna nog een van de priesters willen spreken, 
krijgen daarvoor de gelegenheid. 

1. De viering begint met een lofprijzing.
Een zanger(es) met gitaar of keyboard of een groep zangers zingt samen met de kerkgangers, 
waaraan de liedteksten zijn uitgedeeld.Verschillende genres zijn mogelijk:

Gezangen uit het (groene) Laus Deo (LD), Bisdom Roermond 2000
Heer, ik prijs uw grote naam   LD   1097
Heer, u bent mijn leven    LD   1100
Heer, uw licht en uw liefde    LD   1102
Mijn hoop is op U    LD   1138
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht   LD     848
Verwacht de komst des Heren (advent)  LD     700

Gezangen uit het liederen- en gebedenboek   Taizé, Gooi & Sticht 2008
Jubilate, alleluia    Taizé   62
Laudate Dominum    Taizé   76
Laudate omnes gentes    Taizé   77
Misericordias Domini / Van uw barmhartigheid Taizé   82
Singt dem Herrn /Zingt de Heer   Taizé 101
Behüte mich, Gott / Behoed mij, o God  Taizé   15
I am sure I shall see    Taizé   53

2. Vervolgens komt een schriftlezing

3. Daarop volgt een impuls door de priester 
(zie blz. 62 of 64)
Een impuls wil oproepen tot bekering en motiveren 
tot het ontvangen van het biechtsacrament.
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4. Er wordt nu een blaadje met een gewetensonderzoek uitgedeeld onder de kerkgangers. 
(zie blz. 68)

5. Vervolgens wordt het Allerheiligste uitgesteld en bewierookt.
Indien mogelijk, kan men i.p.v. het traditionele wierookvaatje een wierookbrander met voetje 
gebruiken, die dan tijdens de gehele uitstelling staat te branden.

6. Daarbij kan één lied gezamenlijk gezongen worden:
 Knielt, christenschaar  LD    988
 Aan uw voeten, Heer  LD  1005
 Bless the Lord / Prijs de Heer  Taizé  21

7. Terwijl de kerkgangers, ieder voor zich, het gewetensonderzoek doornemen, 
 wordt instrumentale, meditatieve muziek gespeeld.
     

Een andere mogelijkheid is, om het gewetensonderzoek rustig en met de nodige pauzes voor 
te laten lezen en geregeld een soort refrein te zingen. Dat kan zijn:
 Kyrie    LD   415
 Bonum est confidere  Taizé 25
 Kyrie 1    Taizé 66

8. Vanaf punt 7 nemen alle aanwezige priesters hun plaats in 
 op een stoel voor of achter in de kerk. 

Er staat een tweede stoel voor de biechtelingen. Beide stoelen staan opgesteld 
met voldoende afstand naar de kerkgangers, zodat men elkaars gesprekken niet kan horen. 
Naast de muzikale ondersteuning van het gebed heft de muziek ook de functie, 
dat de biechtgesprekken niet gevolgd kunnen worden.

9. Tijdens de uitstelling is er gelegenheid om naar voren te komen en theelichtjes te ontsteken 
en op de altaartrappen neer te zetten.

10. Na 1 uur volgt de zegen met het Allerheiligste.

11. Als slotlied kan Misericordes sicut Pater, de officiële hymne 
 van het Jaar van de Barmhartigheid, worden gezongen 

(zie aanhangsel, blz. 174)

12. De priesters blijven nog totdat iedereen, die graag een gesprek wil, bij hen geweest is.
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5.3  IMPULS 1 
 VOOR EEN VIERING VAN BARMHARTIGHEID 
 IN DE ADVENT 

Evangelie:  Lc.1,39-47 (of 39-56) 
  Bezoek van Maria aan Elisabeth

Het evangelie van het bezoek van Maria aan Elisabeth laat ons zien dat er vreugde is over en weer. 
Elisabeth is vol vreugde; haar ongeboren kind springt van vreugde op in haar schoot 
en Maria zingt: Van vreugde juicht mijn geest om God mijn Redder.

De vreugde vindt haar bron in het besef door God gered te worden.

Vandaag willen wij erover nadenken, of wij wel gered willen worden en waarvan. 
Want als wij niet tot het inzicht komen, dat er bij ons iets te redden valt,
dan kunnen wij er ons ook niet erover verheugen, dat wij een Redder hebben.

In een commentaar op psalm 51 schreef een van de grootste kerkleraren aller tijden, 
de heilige Augustinus (354-430), het volgende: 

Geen enkele zonde kan ongestraft blijven.
Dit past gewoon niet bij Gods oneindige heiligheid en rechtvaardigheid.

Maar, nu zult u misschien zeggen, God is toch barmhartig, 
God vergeeft toch alles? Ja, ook dat is waar. 

Vergeving is echter iets anders dan zonden door de vingers zien. 
Vergeving is iets anders dan doen alsof het er niet is. 
God kan niet zeggen dat een zonde niet erg is, 
God moet de zonde veroordelen. Dat hoort gewoon bij zijn wezen.
Hoe kunnen wij nu barmhartigheid verkrijgen 
ondanks de onverbiddelijke rechtvaardigheid van God?

Augustinus gebruikt daarvoor een prachtig beeld:
Er is maar één weg om barmhartigheid en vergeving te verkrijgen:
Wij moeten ons onze zonden niet alleen zelf voor ogen houden, 
wij moeten ze als het ware in de hand nemen 
en onze armen uitstrekken en ze God voorhouden door ze te belijden. 
Dan kan God onze zonden veroordelen zonder onszelf te treffen. 
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Dan kan God rechtvaardig zijn in de veroordeling van de zonden 
en tegelijkertijd barmhartig voor de zondaar zelf.

Houden wij onze zonden echter verborgen voor God, 
houden wij ze als het ware achter de rug, 
dan is er geen buffer meer tussen ons en God, 
dan maken wij het God moeilijk om barmhartig te zijn, 
dan treft ons Gods rechtvaardigheid rechtstreeks zoals wij zijn: 
beladen met zonden.

Geldt dit nu alleen voor de grote zonden? 
Nou, bij de grotere zonden is er natuurlijk nog meer reden, 
om niet door Gods rechtvaardigheid getroffen te worden. 

Maar ook al de kleine zonden die wij belijden, 
die wij God voorhouden, 
kunnen een buffer vormen voor zijn rechtvaardigheid, 
zodat ons alleen zijn oneindige barmhartigheid bereikt.

Dan kunnen wij ervaren dat onze God een Redder is,  
Dan is er reden tot grote vreugde en kunnen ook wij zingen: 

“Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder…” (Lc.1,47).
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5.4  IMPULS 2   
 VOOR EEN VIERING VAN BARMHARTIGHEID 
 IN DE VASTENTIJD

Evangelie:  Lc.22,54-62 Door Petrus verloochend 
  (vooral vers 61: Toen keerde de Heer zich om en keek Petrus aan…)

Stel je voor, dat Jezus tot je zegt:
“Mijn kind, Ik kijk je met liefdevolle ogen aan.
Je bent zo kostbaar voor mij. 
Voor jou heb Ik de hoogste prijs betaald. 
Ik heb mijn leven voor jou gegeven. 
Ja, ook voor alle andere mensen heb Ik dit gedaan, 
maar dat maakt jou niet minder belangrijk. 
Want als Gods Zoon kan Ik, wat jij niet kunt: 
aan iedereen 100% aandacht schenken, 100% liefde. 
En dat, zonder ooit  in mijn aandacht te verslappen. 
Met mijn kostbaar Bloed wil Ik je rein wassen, 
met mijn genade de verwondingen van je ziel genezen.
Maar Ik heb je toestemming nodig.
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Je moet Mij binnen laten, anders ben Ik machteloos.

Waarvoor ben je bang?
Ik ben toch de goddelijke Geneesheer, die alleen maar wil genezen.
Ik ben de goddelijke Voorspreker, 
die bij de hemelse Vader voor je pleit.
Ik ben de goddelijke Verzoener, die je ziel met tederheid gaat zoenen.

Je zegt dat je wel weet, dat Ik van je houd.
Je zegt dat je ook in je stille gebeden om vergeving kunt vragen 
en dat je daarvoor geen priester nodig hebt.
Je zegt dat je niet eens weet, wat je moet biechten.
Mijn kind, je doet Mij pijn.

Want eigenlijk zeg je, dat Ik niet op aarde had hoeven te komen, 
geen woorden van liefde en vergeving had hoeven te spreken,
als je aan een persoonlijk woord namens Mij geen behoefte hebt.

Eigenlijk zeg je, dat Ik geen priesters had hoeven te wijden
om mijn dienstwerk door de eeuwen heen voort te zetten,
als je ook zonder hen kunt.

Eigenlijk zeg je, dat Ik voor niets gestorven ben
als er volgens jouw eigen oordeel niets te vergeven valt.”

De heilige Paus Gregorius de Grote (540-604) schrijft over zo’n houding:
“Zij die hun fout kleiner voorstellen, 
omdat ze de grote barmhartigheid niet kennen, 
trekken slechts een beetje barmhartigheid naar zich toe. 
Wat mij betreft”, schrijft de heilige paus, 
“ik ben zwaar gevallen, ik heb gezondigd  met volle kennis en vrije wil.
Maar U, almachtige Geneesheer, U vergeeft hen die hun fout toegeven” (vgl. PL 79,581).

“Mijn kind”, roept ons Jezus op, “denk er nog een keer erover na. Ik, Jezus, wacht op je. 

Want ik ben 
je Geneesheer, 
je Voorspreker, 
je Verzoener.”
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5.5  IMPULS 3
  VOOR EEN VIERING VAN BARMHARTIGHEID 
 passend bij de viering die door de bisschoppen van Nederland werd uitgegeven. 
 Uit hun brief  “Barmhartig als de Vader” van 8 september 2015

Het Heilig Jaar wil in ons uitwerken dat wij zelf ‘Barmhartig als de Vader’ zijn. 
Jezus zegt immers: “Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is” (Lc. 6, 36). 

Dit roept de gedachte op aan de gelijkenis van Jezus in het Evangelie van Lucas 
over de terugkeer van de verloren zoon (Lc. 15, 11-32). 
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De vader ontvangt zijn kind - door de zonde van hem afgedwaald - weer met open armen in zijn 
huis. Rembrandt van Rijn heeft dat in de laatste jaren van zijn leven op zeer ontroerende wijze 
verbeeld. De priester Henri Nouwen heeft in zijn boek ‘Eindelijk thuis’ hierover treffend geschreven. 

Zo wijst hij erop dat Rembrandt de vader heeft afgebeeld als een blinde. 
Daarmee wordt uitgedrukt dat God ons mensen niet met de ogen ziet, maar met het hart, 
Zijn hart van grenzeloze liefde. 

De mantel van de vader is open en rood van kleur; 
de verloren zoon wordt omgeven door goddelijke liefde. 

De handen van de vader rusten op de rug van de zoon: 
de een is stevig en drukt de zoon krachtig tegen zich aan 
- het is de hand van een vader - en de andere hand is ranker
- die van een moeder - en streelt troostend. 

Het hoofd van de zoon die verloren was, 
rust in de schoot van de vader. Zo drukt Rembrandt uit: 
door de terugkeer naar zijn vader wordt de zoon opnieuw geboren. 

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid wil ons 
die liefde van God onze Vader geven, 
waardoor ons hart, ja heel ons leven zich vernieuwt, 
zodat wij verder groeien in onze relatie met God, 
zo nodig terugkeren naar de schoot van de Vader. 

Het Heilig Jaar is een oproep om tot inkeer te komen, 
indachtig Jezus’ woord:  “Zo, zeg Ik u, heerst er vreugde 
onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt” (Lc.15,1).

En paus Franciscus voegt eraan toe, wat de rol van de biechtvaders betreft:
“Biechtvaders zijn geroepen die berouwvolle zoon die naar huis terugkeert, 
tegen zich aan te drukken en zijn vreugde dat hij hem heeft teruggevonden, 
tot uitdrukking te brengen. 
Zij zullen geen impertinente vragen stellen, 
maar zoals de vader van de parabel 
het door de verloren zoon voorbereide verhaal onderbreken, 
omdat zij in het hart van iedere boeteling het roepen om hulp 
en het vragen om vergeving zullen weten op te vangen.” 

         (MV, 17)
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5.6 GEWETENSONDERZOEK 
 IN HET LICHT VAN GODS BARMHARTIGHEID

I.)   Barmhartig is de Heer, iedere generatie weer, voor wie Hem eerbiedigen. 
(Lc.1,50 uit de lofzang van Maria, Willibrordvertaling 2012)

De barmhartigheid van God is grenzeloos, maar veronderstelt wel, 
dat wij Hem en zijn geboden serieus nemen. 

Dat betekent concreet: niet doen alsof niets aan de hand is, 
maar toegeven, waar wij gefaald hebben.
Onze nederigheid is dan als een vacuüm, 
dat Gods barmhartigheid naar ons toetrekt.

Jezus bevestigt het oeroude gebod:
Gij zult de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; 
en uw naaste gelijk uzelf. (Lc.10,27)

Vragen wij ons af:

Ben ik mij door de dag voldoende bewust 
van Gods tegenwoordigheid? 
Heb ik aandacht voor de ingevingen van God?
Bid ik elke dag, ’s morgens en ‘s avonds? 
Is mijn gebed een werkelijk gesprek van geest en hart tot God, 
of is het slechts een formaliteit? 
Bedank ik God voldoende voor zijn weldaden?
Bid ik voldoende voor degenen met wie ik bijzonder verbonden ben?

Heb ik eerbied voor de Naam van God 
of gebruik ik zijn Naam ongepast (vloeken, schelden, spotten)?

Neem ik aandachtig deel aan de heilige mis 
op zaterdagavond of op zondag en bij de andere kerkelijke feesten? 
Heb ik het kerkelijk gebod van de jaarlijkse belijdenis van zonden 
en de paascommunie onderhouden?
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II.) Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, 
 zoals ik met jou medelijden heb gehad?

                                        (Mt.18,33)
 Zalig de barmhartigen, 
 want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

                  (Mt.5,7)
 Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. 
 (Motto van het Jaar van de Barmhartigheid)

 Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; 
 veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden; 
 spreekt vrij, en ge zult vrijgesproken worden. 
 Geeft, en u zal gegeven worden; 
 een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat 
 zal men u in de schoot storten. 
 De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.”

                                                                                         (Lc. 6,36-38)

Over bepaalde zonden tegenover de naaste houdt paus Franciscus ons zelf de spiegel voor:  
Als men zich niet het oordeel van God op de hals wil halen, 
mag niemand rechter worden van zijn eigen broeder of zuster. 
De mensen blijven met hun oordeel immers aan de oppervlakte steken, 
terwijl de Vader naar het binnenste kijkt. 
Hoeveel kwaad doen woorden, wanneer zij voortkomen uit gevoelens van afgunst en nijd! 
Kwaad spreken over een broeder of zuster in zijn of haar afwezigheid 
staat gelijk aan hem of haar in een kwaad daglicht stellen, 
aan zijn of haar goede naam in gevaar brengen 
en hem of haar een speelbal van geroddel laten zijn.

        (MV,14)
                                                                                        

Het vergeven van beledigingen wordt de duidelijkste uitdrukking 
van de barmhartige liefde en is voor ons Christenen een imperatief 
waarvan wij niet mogen afzien. 
Hoe moeilijk lijkt het zo vaak om te vergeven! 
En toch, de vergeving is het instrument dat in onze broze handen 
is gelegd om de vrede van het hart te bereiken. 
Wrok, woede, geweld en wraak laten varen 
is een noodzakelijke voorwaarde om gelukkig te leven. 
Laten wij derhalve de aansporing van de apostel aanvaarden:
“De zon mag over uw toorn niet ondergaan” (Ef. 4, 26).            

(MV,9)
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In de schuldbelijdenis die iedereen aan het begin van de H.Mis uitspreekt, staat: Ik belijd voor de 
almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,…

Het nalaten van iets, wat wij hadden kunnen doen, kan dus ook zonde zijn.

Wij moeten ons dus afvragen, wat wij hebben nagelaten.Ook hierin houdt ons paus Franciscus 
de spiegel van het evangelie (Mt.25,31-46) voor:

Wij kunnen niet vluchten voor de woorden van de Heer 
en op grond hiervan zullen wij worden geoordeeld: 

Of wij te eten hebben gegeven aan wie honger heeft, 
en te drinken aan wie dorst heeft. 
Of wij de vreemdeling hebben opgenomen 
en gekleed wie naakt is
Of wij tijd hebben gehad om bij wie ziek 
en in de gevangenis is, te zijn.
In ieder van de deze “kleinsten” is Christus zelf aanwezig.  

(MV,15)

III.) De mens, die zich door Jezus laat dragen
 begint met de ogen van de Heer te zien, 
 die “de weg, de waarheid en het leven is.” 

(Joh.14,6)

 Hij begint de weg te zien die hij moet gaan, 
 hij erkent de waarheid over zichzelf 
 en hij ervaart wat werkelijk leven is. 

(zie de uitleg van het logo van het Jaar van Barmhartigheid)

Wat is de fundamentele oriëntatie van mijn leven? Paus Franciscus roept ons op:
Trap niet in de verschrikkelijke valstrik te denken 
dat het leven afhangt van geld en dat in vergelijking hiermee 
alles zonder waarde en waardigheid is. 
Het is alleen maar een illusie. Wij nemen het geld niet met ons mee naar het hiernamaals. 
Geld geeft ons niet het ware geluk. 
Het geweld dat wordt gebruikt om geld dat van het bloed druipt, 
te vergaren, maakt niet machtig of onsterfelijk. 
Voor allen komt vroeg of laat het oordeel van God, 
waaraan niemand kan ontsnappen. 

                      (MV, 19)
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Moge dezelfde uitnodiging ook komen tot de mensen 
die corruptie begunstigen of medeplichtig hieraan zijn. 
Deze verdorven plaag van de maatschappij is een zware, 
ten hemel schreiende zonde, omdat zij het persoonlijke 
en maatschappelijke leven vanaf de grondvesten ondermijnt. 
Corruptie verhindert hoopvol te kijken naar de toekomst, 
omdat de aanmatiging en hebzucht ervan 
de plannen van de zwakken vernietigt en de armsten verplettert. 
Het is een kwaad dat zich nestelt in dagelijkse gebaren 
om zich vervolgens uit te breiden in publieke schandalen. 
Corruptie is een volharden in de zonde, die God wil vervangen 
door de illusie van het geld als vorm van macht. 
Het is een werk van de duisternis, ondersteund door argwaan en intrige. 

                              (MV, 19)

Overwegen wij ten slotte nog de boodschap van Paus Franciscus op 31-1-2015 
voor de 30e Wereldjongerendag–diocesane viering:

Tegen de Farizeëen die, zoals zo veel Joden in hun tijd, 
iets aten zonder eerst rituele wassingen uit te voeren en zich te houden 
aan de vele tradities rondom het reinigen van vaten, zegt Jezus categorisch:

“Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. 
Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. 
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten, 
ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, 
jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.” 

(Mc.7,15.21-22)

Waaruit bestaat dan dat geluk dat voortkomt uit een zuiver hart? 
Door Jezus’ lijst van kwade gedachten die iemand onzuiver maken 
zien we dat de vraag in de eerste plaats te maken heeft met onze relaties. 
Ieder van ons moet leren te onderscheiden 
wat zijn of haar hart kan ‘bezoedelen’, 
en om zijn of haar geweten juist en verstandig te vormen, 
om zo in staat te zijn “uit te maken wat God van u wil, 
en wat goed is, welgevallig en volmaakt.” 

(Rom.12,2)
We moeten een gezonde zorg voor de schepping laten zien, 
maar hoeveel te meer moeten de zuiverheid beschermen 
van het meest kostbare van alles is: ons hart en onze relaties.
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5.7 GEWETENSONDERZOEK VOOR KINDEREN 
 (voor een aangepaste Viering van Barmhartigheid)
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5.8     HET SACRAMENT VAN GODS BARMHARTIGHEID 
 - DE BIECHT 
 Persoonlijke belijdenis en absolutie

De priester ontvangt de biechteling als de barmhartige Vader.
De biechteling belijdt zijn/haar zonden. 
Daarna drukt de biechteling zijn/haar berouw uit, bijvoorbeeld met het volgende gebed:

GEBED VAN DE BIECHTELING 
Heer mijn God, ik heb echt berouw.
Ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd
die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen, mij,
met de hulp van uw genade, te bekeren,
niet meer te zondigen
en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
Heer, wees mij genadig
omwille van het lijden van onze Verlosser, Jezus Christus.

ABSOLUTIE DOOR DE PRIESTER
De priester strekt de handen (of alleen de rechterhand) uit en zegt:

God, de barmhartige Vader, 
heeft de wereld met zich verzoend 
door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon 
en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; 
Hij schenke u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. 
En ik ontsla u van uw zonden 
in de naam van de Vader en de Zoon + en de Heilige Geest.

De biechteling antwoordt: 
Amen.
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5.9  UITLEG VAN DE AFLAAT 
 IN HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Paus Franciscus schrijft: 
In het Sacrament van de Verzoening vergeeft God de zonden,
die werkelijk worden uitgewist; en toch blijft de negatieve indruk 
die de zonden in onze gedragingen en onze gedachten hebben achtergelaten.

                                                                                                             (MV 22)

In onze relaties kan een onderscheid gemaakt worden tussen schuld 
en haar gevolgen. Schuld gaat over onze persoonlijke relatie met iemand 
die we beledigd hebben, waardoor de relatie beschadigd of verbroken is. 
De gevolgen gaan over of we elkaar nog iets materieels schuldig zijn. 
De eerste vorm van schade aan de vriendschap 
kan heel goed te vergeven zijn; we kunnen weer vrienden worden.  
Maar het tweede is een kwestie van nog terugbetalen.

Als een kind een ruit inschiet, kan het vergeving krijgen van de buren, 
maar hij moet nog wel de ruit betalen.

Nu, in de biecht worden alle zonden vergeven, 
maar zijn nog niet alle gevolgen van de zonde uitgeboet. 

Nog een voorbeeld: als wij bv. over iemand kwaad hebben gesproken, 
blijft dat verhaal over hem of haar de ronde doen, zonder dat wij dat zo maar kunnen stoppen.

De heilige Philippus Neri (1515-1595) gaf daarom ooit aan een boetelinge 
de penitentie dat ze boven op een toren een kussen moest opensnijden, 
de veren moest laten uitwaaien over de stad, en ze dan verzamelen… 
toen de biechteling zei dat ze dat niet kon, antwoordde St. Philippus 
dat dat ook niet meer kon met de roddels die ze verspreid had… 

Zo hebben alle zonden, naast het kwaad van de zonde zelf, ook een slechte uitwerking. 
Hoewel de zonden in de biecht vergeven worden, blijven deze gevolgen bestaan: ook in onszelf. 

Om de gevolgen van de zonde te ‘repareren’ en als uitdrukking van berouw krijgt men 
van de priester een penitentie of boetedoening opgelegd 
in het Sacrament van Boete en Verzoening.
Voor zover ons dat mogelijk is, moeten we immers recht zetten 
wat door ons toedoen verkeerd is gegaan. 
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Tegelijkertijd weten we dat dit vaak niet meer mogelijk is, 
en dan is de penitentie een teken van onze goede wil.

De beproevingen die het leven met zich meebrengt, 
zoals lijden en ziekte, zijn eveneens een middel 
om de verkeerde gevolgen van onze daden uit te boeten. 
Net zo kunnen bv. vasten en werken van barmhartigheid mee helpen te ‘repareren’. 
Wat nog niet gerepareerd is in dit leven, 
wordt na onze dood, in de toestand die wij “vagevuur” noemen, uitgezuiverd.

Een aflaat is een manier waardoor de zuivering in het vagevuur 
geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. 
De kerk kan een aflaat verlenen op grond van haar macht 
om te binden en te ontbinden, zoals Christus die heeft geschonken (Mt.18,18). 

Zij beroept zich daarbij op de schat van verdiensten van Christus en van alle heiligen, 
om van de barmhartige Vader zo’n kwijtschelding onder welomschreven voorwaarden 
voor zichzelf of een overledene, bij wijze van smeking, te verkrijgen.

Voor het Jaar van Barmhartigheid geeft paus Franciscus als voorwaarden:

Om de aflaat te beleven en te verkrijgen zijn de gelovigen geroepen 

1. om een korte pelgrimage te maken naar de Heilige Deur, 
 die geopend is in elke kathedraal of in de kerken 
 die zijn aangewezen door de diocesane bisschop 
 en in de vier pauselijke basilieken in Rome, 
 als teken van de diepe wens naar ware bekering.
 Het is belangrijk dat dit moment bovenal verbonden wordt 
 aan het sacrament van boete en verzoening (biecht)

2.	 en	aan	de	viering	van	de	heilige	Eucharistie	met	een	reflectie	op	de	barmhartigheid.
	 (het	ontvangen	van	de	H.	Communie	is	een	voorwaarde	voor	een	aflaat)

3. Het zal noodzakelijk zijn dat deze vieringen de geloofsbelijdenis bevatten

4. en een gebed voor mij (de paus) en voor de intenties die ik in mijn hart draag 
 voor het welzijn van de Kerk en van de hele wereld.

De eucharistie en de biecht kunnen vanaf een week ervoor of tot aan een week erna 
worden ontvangen. Terwijl de voorwaarden 2 t/m 4 altijd blijven, 
bestaat er ook nog een andere mogelijkheid een aflaat ter verkrijgen. 
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De paus schrijft:
 

1. Ik heb verzocht dat de Kerk in deze jubileumperiode 
 de rijkdom ontdekt die besloten ligt 
 in de werken van fysieke en geestelijke barmhartigheid. 
 De ervaring van de barmhartigheid wordt dan ook zichtbaar 
 in het getuigenis van concrete tekens zoals Jezus die ons heeft geleerd. 
 Elke keer dat een gelovige een of meer van deze werken 
	 zal	uitvoeren	zal	hij	zeker	de	jubileumaflaat	verdienen.

De paus bepaalt verder voor de zieken en de oude en eenzame mensen, 
die vaak hun huis niet kunnen verlaten:     
                                  

1. Het beleven van deze beproeving met geloof en vreugdevolle hoop

2. door de communie te ontvangen of deel te nemen aan de heilige Mis

3. en aan het gemeenschappelijke gebed
 (ook door middel van de verschillende communicatiemiddelen)
 zal voor hen een manier zijn om de jubileumaflaat te ontvangen.

Samenvattend bepaalt de paus:
Het gaat om een volle	jubileumaflaat, de vrucht van de gebeurtenis zelf 
die gevierd en beleefd wordt met geloof, hoop en liefde. 

De	jubileumaflaat	kan	ook	verkregen	worden	voor	hen	die	gestorven	zijn.					
                                                          (Brief van Paus Franciscus van 1-9-2015)

Overigens geldt voor alle aflaten dat men zich bewust af moet keren 
van alle zonden en dus in alles naar Gods Wil moet willen leven. 
De aflaat is dus geen gemakkelijke manier om in de hemel te komen, 
maar hoort bij een leven dat probeert God te vinden in een goed leven.
In de late middeleeuwen werd echter misbruik gemaakt van de aflaten. 
Aflaten werden om  oneigenlijke redenen beloofd aan geldschieters 
als een soort ‘ticket naar de hemel’. 
De verkoop van heilige zaken (simonie) is streng verboden en een grote zonde. 
Niet de aflaat zelf is het probleem, maar de slechte manier 
waarop bedienaren van de Kerk destijds omgingen met de taak 
die ze van Jezus gekregen hadden. Het is begrijpelijk 
dat hiertegen protest werd aangetekend door Maarten Luther. 

                                                  (vgl. Michel Remery, Twitteren met God 2.35)
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ZIEL VAN CHRISTUS
Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, verblijd mij.
Water uit de zijde van Christus, was mij.
Lijden van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
In uw wonden, verberg mij.
Laat mij niet 
van U gescheiden worden.
Tegen de boze vijand, 
bescherm mij.
In het uur van mijn dood, roep mij
en laat mij tot U komen
om met uw heiligen U te loven
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ignatius van Loyola (16de eeuw)

OPDRACHT VAN ZICHZELF
Aanvaard, Heer, 
geheel mijn vrijheid,
mijn geheugen, 
mijn verstand en mijn wil.
Al wat ik heb of bezit 
is een gave van U:
ik geef het U terug: 
beschik erover zoals Gij wilt.
Geef mij slechts met uw genade,
een grotere liefde tot U: 
dan ben ik rijk genoeg 
en vraag verder niets meer.

5.10 GEBEDEN EN OVERWEGINGEN 
 VOOR DE AANBIDDING 
 VAN JEZUS IN HET HEILIG SACRAMENT

GEBED OM CHRISTUS’ LIEFDE
Zie mij hier voor U, mijn Verlosser; 
ik verlang U te beminnen
met al de liefde 
waartoe ik in staat ben.
Ik werp mij in de armen 
van uw barmhartigheid;
ik wil mijzelf geheel en al 
verlaten en vergeten
om nog slechts aan U te denken, 
U nog slechts te beminnen,
mij nog slechts te laten leiden 
en besturen door U,
mijn opperste Goed, mijn schat
en mijn leven vol zoetheid.
Want zijt Gij niet, mijn Heiland,
het leven waardoor ik leef,
de blijdschap 
waardoor ik mij verheug,
de schat van mijn ziel, 
mijn Verlosser,
mijn Bruidegom, mijn God en al?

Margareta van Cortona  (13de eeuw)

GEESTELIJKE COMMUNIE
Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij 
in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U;
verlaat mij nooit meer.
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GIJ ALLEEN DE GENEESHEER
Zie ons in uw tegenwoordigheid, Jezus.
Gij zijt hier aanwezig, 
wij weten en belijden het;
ons geloof kan ons niet bedriegen.
Wij wagen het niet 
onze ogen tot U op te heffen,
maar richt Gij op ons die blik vol tederheid en 
ontferming,
waarmee Gij Petrus 
hebt aangezien.
Wij zijn hier met onze ellenden,
niet in staat langer 
aan uw voeten te blijven,
als Gij onze zonden niet vergeeft.
Zijt Gij niet de Verlosser 
die alleen kan zuiveren?
Zijt Gij niet de geneesheer, 
die alleen kan helen?
Reinig derhalve onze zielen, 
genees en red ze,
zodat wij uw genade 
minder onwaardig zullen zijn.

H. Carolus Borromeus (16de eeuw)

ALLEEN NOG JEZUS
Toen heb ik de ogen 
ten hemel gericht
en ik zag alleen nog Jezus,
Jezus als het enige Doel,
Jezus als de enige Meester,
Jezus als het enige Model,
Jezus als de enige Gids,
Jezus als de enige Vreugde,
Jezus als de enige Rijkdom,
Jezus als de enige Vriend.
Ja, mijn Jezus, wees Gij alleen
voortaan mijn Alles en mijn Leven.

H. Bernadette Soubirous (19de eeuw) 

JEZUS, 
MAAK DAT IK U VOLKOMEN BEMIN
Jezus, 
maak dat ik U volkomen bemin;
ik zou dat zo graag willen, 
maar kan het niet zonder uw liefde.
Laat mij innig 
de grootheid beschouwen
van uw liefde voor mij;
Jezus geef mij de genade 
U hartelijk te bedanken
voor al uw weldaden;
geef mij een oprechte wil 
om U te dienen
en voor U te lijden;
zoete Jezus, 
neem bezit van mijn hart,
houd het en bewaar 
het alleen voor U.

H. John Fisher (16de eeuw)

OM ONS OM TE VORMEN
Als we in aanbidding 
naar de Hostie kijken,
ontmoeten wij 
de gave van Gods liefde,
ontmoeten wij het Lijden 
en het kruis van Jezus 
evenals zijn verrijzenis.
Het is juist door onze blik 
van aanbidding
dat de Heer ons tot Hem trekt 
in zijn mysterie,
om ons om te vormen 
zoals Hij brood en wijn omvormt.

Paus Benedictus XVI 
(17 november 2010 in een preek 
over de H.Juliana van Cornillon)
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TEKSTEN VAN DE 
H. PIERRE-JULIEN EYMARD S.S.S. 
(19de eeuw) 

De Eucharistie 
is de grootste liefdesgave. 
Jezus Christus stelt zich 
ten dienste van de mens, 
voor altijd en onvoorwaardelijk; 
weerloos als de liefde zelf.

Door de Eucharistie 
schrijft Jezus Christus zijn wet 
in het hart van elke christen.
Hij brengt er hem de kennis 
van bij en het geluk.

De Eucharistie is leven 
voor elke christen en voor alle volkeren.
De mens die in gemeenschap leeft, 
heeft een band nodig 
die hem verbindt 
met zijn lotgenoten.
In de christelijke gemeenschap 
is de Eucharistie deze band.

Ach! Konden de mensen 
de Eucharistie maar verstaan 
als grootste geschenk van God,
dan zou de aarde 
een nieuwe hemel worden.
Een echt levend en levendmakend geloof
in de eucharistische Jezus
zou ons snel heilig maken.

Je moet het geloof aanwakkeren 
door de liefde; en de liefde 
door haar goddelijke bron: de Eucharistie.
De ziel heeft voedsel nodig.
Jezus in de Eucharistie zal haar voeden 
met de genade van het doopsel.

Hij zal de genade, 
door berouw hersteld, 
blijven verlenen.

De Eucharistie vult in zekere mate 
het berouw aan 
door ons te zuiveren 
van onze dagelijkse fouten
en geeft ons de kracht 
om het goede te doen 
en het kwade te laten.

Wisten de mensen 
maar wat incarnatie betekent;
hoever de liefde van God 
voor ons gaat; 
wat God voor ons doet!
- de Vader geeft ons zijn Woord
- het Woord geeft zich aan ons 
 op Calvarië en in de Eucharistie
- de heilige Geest wekt Hem tot leven 
 in Maria en op het altaar 
 door de priester;
 dezelfde Geest doet Hem 
 leven in iedere mens.

Maar wie denkt aan zoveel verrukkingen 
van de liefde van God voor de mens?
Wie mediteert er over? 
Wie aanbidt ze? 
Wie verheerlijkt ze?
Wie bemint het Woord dat vlees werd?

Ik moet me verenigen 
met onze Heer Jezus Christus
zoals zijn menselijke natuur verbonden was 
met zijn goddelijke persoon;
zoals Jezus Christus één was met de Vader.
Deze eenheid moet ik ontvangen en doorgeven.
Mijn God! Hoe kan ik 
vanuit deze eenheid leven?
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Ik heb ingezien 
dat de beste en de enige manier is
de innerlijke mens
 – Jezus Christus in mij – 
te voeden en te versterken;
Hem te ontvangen, 
te laten geboren worden,
te laten groeien 
door alles wat ik doe:
door lezing, gebed en aanbidding
en dit in alle levensomstandigheden.
Dit betekent dat ik voortdurend 
afstand neem van de oude Adam
en leef in verbondenheid 
met de innerlijke Jezus.

De liefde van Jezus Christus 
in de Eucharistie moet het principe 
van ons leven zijn,
het levensbeginsel worden 
van iedere aanbidder.
Om dit te bereiken 
zijn er twee voorwaarden:
we dienen ons ervan te overtuigen
dat de Eucharistie 
de hoogste uitdrukking is
van de liefde van Jezus Christus 
voor ieder van ons:
en ons tevens ervan te overtuigen
dat de liefde van de mens
het doel is van de instelling 
van de Eucharistie.

Waar Christus wordt aanbeden,
wordt ook Maria aangeroepen 
als Moeder van Barmhartigheid.

(Feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 
11 februari) 

Heel het leven van Maria 
is samen te vatten 
in dit ene woord: aanbidding.
Want aanbidden 
is God volmaakt dienen:
daardoor vervult het schepsel 
al zijn verplichtingen 
tegenover de Schepper.
Laten wij Maria 
als de Moeder van Jezus 
met de hoogste eer omringen
en nooit in onze lofprijzingen 
noch in ons hart 
de Zoon scheiden van de Moeder,
wier vlees Hij is, 
want wij kunnen niet 
tot Hem komen 
zonder langs Maria te gaan.

(Feestdag van Onze Lieve Vrouw 
van het heilig Sacrament, 13 mei) 
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5.11 HET INITIATIEF ’24 UUR VOOR DE HEER’
Een paar jaar geleden heeft paus Franciscus voor de eerste keer gevraagd 
om in het weekend van half-vasten de “24 uur voor de Heer” te vieren. 
Dat wil zeggen, dat de parochies uitgenodigd worden om hun kerken 24 uur lang open te zetten 
voor gelovigen en andere geïnteresseerden, voor aanbidding en voor het ontvangen 
van het sacrament van boete en verzoening. 
In de Bul voor het Heilig jaar van de Barmhartigheid noemt hij deze activiteit weer bij name.
De viering begint op vrijdagmiddag 4 maart 2016 rond de tijd van de vespers 
met een gebedsdienst, en eindigt op zaterdagmiddag 4 maart rond dezelfde tijd. 
De kerk wordt 24 uur open gehouden voor mensen die even stil willen worden, 
de H. Schrift willen lezen, willen bidden of de Heer in het uitgestelde Allerheiligste aanbidden, 
met een priester praten, biechten, of ook evangeliseren. 

Men kan ook vragen geholpen te worden in het gebed, 
of men kan verzoeken voor zich te laten bidden, 
zich te laten zegenen, of iets uitgelegd te krijgen. 

Mooi zou het zijn als er regelmatig mooie muziek te horen valt, 
die uitnodigt tot het verheffen van het hart. 
Een expositie van religieuze kunst, over de lijkwade van Turijn, 
over de waarde van gebed, vasten en aalmoezen 
in het leven van heiligen, en in het leven van alle dag, 
kan de kerkruimte nog meer cachet geven.

De dag is dus goed te combineren met activiteiten als straat-evangelisatie 
en activiteiten als Night-Fever, waar voorbijgangers worden uitgenodigd 
om even een kaarsje op te steken, zich een moment uit de drukte
of de sleur van de dag terug te trekken, en de aanwezigheid van God 
in hun leven opnieuw te ervaren. Ook zijn diaconale activiteiten mogelijk.

De grootste aandacht gaat uiteraard uit naar het ontvangen van het sacrament 
van boete en verzoening. De ontmoeting met de barmhartige Vader 
zal mensen opnieuw de liefde van God laten ervaren. 

De gratis gave van zijn telkens weer liefdevolle vergeving is de basis van een gelukkig leven! 
Telkens weer opnieuw mogen beginnen na een persoonlijke schuld 
bevrijdt het hart van lasten en opent het voor anderen! 

Daar het de bedoeling is dat er 24 uur een priester in de kerk aanwezig is, 
zullen pastoors van een regio moeten samenwerken om dit te organiseren.
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5.12 VERSCHILLENDE VERSIES VAN HET 
 HEER, ONTFERM U
 VOOR HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
ALGEMENE AANHEF:

Broeders en zusters, 
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God 
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

KYRIE VOLGENS DE BRIEF AAN TITUS 3,4-5
Heer, uw goedheid en mensenliefde is op aarde verschenen,
ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

Christus, U heeft ons gered, 
maar niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
ontferm U over ons.

 Christus, ontferm U over ons.

Heer, U heeft ons gered, alleen omdat U barmhartig bent,
ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons. 

KYRIE VOLGENS MATTEÜS 5,7-9
Heer, U heeft gezegd: Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Vergeef ons onze onbarmhartigheden tegenover anderen.
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

Christus, U heeft gezegd: Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Vergeef ons onze onzuivere bedoelingen.
Christus, ontferm U over ons.

 Christus, ontferm U over ons.

Heer, U heeft gezegd: Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Vergeef ons onze vele kleine en grote ruzies.
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.



- 83 -

KYRIE VOLGENS DE WERKEN VAN LICHAMELIJKE BARMHARTIGHEID
(vgl. Mt.25,31-45)

Heer, U vraagt ons aan hongerigen eten te geven.
Vergeef ons onze onverschilligheid 
tegenover de hongerigen in deze wereld.
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

Christus, U vraagt ons vreemdelingen op te nemen.
Vergeef ons onze afwerende houding 
tegenover de vluchtelingen uit de oorlogsgebieden.
Christus, ontferm U over ons.

 Christus, ontferm U over ons.

Heer, U vraagt de zieken bij te staan.
Vergeef ons dat wij vaak te weinig tijd maken voor de zieken.
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

KYRIE VOLGENS DE WERKEN VAN GEESTELIJKE BARMHARTIGHEID
(vgl. Misericordiae Vultus, nr.15)
 

Heer, U vraagt ons de twijfelenden raad te geven 
en de bedroefden te troosten.
Vergeef ons dat wij vaak niet durven te getuigen 
van de steun en de troost die het geloof ons geeft. 
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

Christus, U vraagt ons beledigingen te vergeven 
en lastige personen geduldig te verdragen.
Vergeef ons dat wij veel te vaak uit zijn op ons eigen gelijk.
Christus, ontferm U over ons.

 Christus, ontferm U over ons.

Heer, U vraagt ons, te bidden voor levenden en doden.
Vergeef ons dat wij aan het gebed te weinig aandacht schenken. 
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.
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KYRIE VOLGENS LUCAS 6,36-38

Heer, U heeft gezegd:
Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.
Vergeef ons onze onbarmhartigheden tegenover anderen.
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

Christus, U heeft gezegd:
Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden.
Vergeef ons onze veroordelingen.
Christus, ontferm U over ons.

 Christus, ontferm U over ons.

Heer, U heeft gezegd:
Geeft en u zal gegeven worden. 
Vergeef ons onze hebzucht.
Heer, ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

KYRIE VOLGENS LUCAS 10,29-37

Heer, U hebt medelijden met ons 
zoals de Samaritaan met de gewonde man langs de weg,
ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.

Christus, met de wijn van de eucharistie 
en eens met de olie van de ziekenzalving 
verzorgt U ook onze innerlijke wonden,
ontferm U over ons.

 Christus, ontferm U over ons.

Heer, U brengt ook ons naar een herberg waar wij veilig zijn,
ontferm U over ons.

 Heer, ontferm U over ons.
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DEEL 2
MIJN BARMHARTIGHEID VOOR DE ANDER 

GETUIGENISSEN VAN VERGEVING

MET TIPS VAN AANPAK 
EN EEN EXTRA MOTIVATIE OM TE VERGEVEN

EN EEN KLEINE HUISLITURGIE 
VOOR VERGEVING BINNEN HET GEZIN
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6. GETUIGENISSEN VAN VERGEVING AAN EEN ANDER

6.1 GETUIGENIS VAN VERGEVING IN HET HUWELIJK
 (door Gerard en Elly van Meel)

Natuurlijk zullen er momenten zijn, waarop we elkaars liefde 
en nabijheid niet voelen, heeft ze ergens in haar achterhoofd geweten toen ze trouwden. 
Dat is van later zorg en het zal wel meevallen, heeft ze toen gedacht. 
Dat is ook zo gebleken achteraf, maar op het moment zelf is het best pijnlijk. 
Haar hart voelde wel van steen wanneer ze herhaaldelijk merkte 
dat hij haar niet aanvoelt, laat staan haar verwachtingen weer eens niet begreep. 

Sorry

Voor het slapengaan, is ‘sorry zeggen’ tegen elkaar voor haar wel een gewoonte van huis uit. 
Dit is belangrijk voor haar en een kostbare erfenis van haar ouders. 
Maar het wordt anders na even dat gebed op een stil plekje, 
want het doet haar weer inzien hoe zijzelf doet. 
Haar eigen onhebbelijkheden en botheid van die dag passeren 
en maken haar milder wanneer zij zich zijn doen en laten herinnert. 
God vergeeft mij en verwacht dat ik net zo doe, weet zij. 
Het sorry zeggen komt er dan met meer overtuiging uit. 

Ook al heeft sorry zeggen niets te maken met het uit de weg gaan 
van lastige momenten of ongevoelig worden voor emoties, 
ze houden wel het risico van verwijten in. Dat is maar al te duidelijk. 
Vergeven is geen zwaktebod, en er is moed voor nodig 
om ontevredenheid aan te kaarten. 

Ze herinnert zich zijn kritiek op haar manier van opruimen 
nog levendig. Kinderkleding die te klein was geworden, 
bewaarde ze in dozen in hun kleine berging. 
Gewoon meteen weggeven en niet zeuren, was zijn oplossing. 
Maar zij was eraan gehecht en bewaarde het nog graag even. 
Hun verschil van aanpak is vaak een bron van irritatie geweest, 
totdat ze zijn gaan inzien hoe verschillend ze denken als man en vrouw. 

Door liefdevol te blijven praten, elkaar steeds weer te zoeken 
en te willen begrijpen, zijn ze daar samen achter gekomen, 
maar het heeft wel wat jaartjes geduurd. 
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Jij bent belangrijk voor mij

Later heeft hij haar kunnen vergeven, 
toen zij zijn kostbaar bewaarde zakken met wel 100 lege blikjes 
zomaar had weg gegooid bij het vuilnis. 
Hij had met veel ijver zich ingezet voor een beter milieu 
en zij had hem hierin gewoon genegeerd en gezegd 
dat hij er een drama van maakte. 
Door te bedenken wie zij eigenlijk voor hem was, 
in plaats van al maar te denken aan wat ze had gedaan, was hem dit gelukt. 
Wel hadden ze samen gezocht 
naar hoe ze het anders konden aanpakken. 
Hij beloofde eens in de drie maanden naar de vuilnisstort te gaan 
en opruiming te houden, waardoor er in hun garage 
genoeg plaats overbleef voor alle kinderfietsen. 
Zij zou hem er eerder aan herinneren als er te weinig plek over bleef 
en toonde zo meer waardering voor zijn milieubewustzijn.

Vergeven met je hart

“Ik ga nog even een uurtje naar mijn werk”, 
zei hij tegen haar ‘s morgens op zijn vrije dag. 
Ze begreep het belang van zijn gemaakte afspraak en stond er helemaal achter. 
Ze kende hem en wist dat hij moeite had om de tijd te bewaken als hij vrij was. 
Daarom besloot ze hem een wat realistischere afspraak te laten maken 
en zei: “neem een uurtje erbij en misschien nog één, voor als het tegen zit!” 
In het begin van hun huwelijksrelatie dacht ze hem wel te kunnen veranderen. 
Ze probeerde zijn zwakke plek –niet plannen in het weekend– 
aan te pakken. Meestal raakte hij hierdoor geïrriteerd, 
want mannen (en ook vrouwen) laten zich niet zomaar veranderen. 
Later begreep ze dat hij in zijn vrije weekend juist ruimte nodig had 
om te kunnen ontspannen. 
De klok in de gaten houden, deed hij de hele week al! 
“Ik ben er dan zeker om 11:00 uur, dag schat”, en weg was hij. 
Zij kroop achter de computer en wilde op tijd klaar zijn. 
Het lukte haar niet en ze was blij dat hij er nog niet was 
toen ze haar laptop dichtdeed. 
Half twaalf al, en waarom belde hij niet even? 
Twaalf uur sloeg de klok, en ze neigde kwaad te worden. 
Hij belde niet, zij belde niet! 
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“De kans te verhogen dat je partner uit liefde besluit te veranderen, 
begint bij jezelf”, gonsde het door haar hoofd. 
Ze besloot om hem te vergeven. 
En toen hij om half één dan eindelijk thuis kwam 
en zij de soep klaar had, kon ze zonder lang gezicht vragen 
hoe het was gegaan. 
Hij keek heel verheugd, en vertelde haar enthousiast 
dat hij die ochtend wel drie personen had kunnen bereiken. 
“Het liep allemaal zo gesmeerd, maar de volgende keer 
ga ik je toch eerst even bellen!”

Vergeven is een besluit

Soms sta je voor een hele moeilijke keuze. 
Zo overkwam het haar dat ze voor de beslissing stond 
om na de chemo ook nog bestraling te moeten ondergaan. 
Hij zag vooral de noodzaak van de behandeling, 
terwijl zij eerder bang was voor alle neveneffecten. 
Zij verwachtte begrip, maar toen dit uitbleef, werd ze heel verdrietig en onbereikbaar. 
Zij voelde zich heel eenzaam, hij bleef verzonken in zijn eigen ellende 
en ze vonden elkaar niet. 
Hij probeerde te praten, maar zij wilde een arm en een schouder 
om uit te huilen. Ze werd boos en hoefde hem niet meer. 
Dit kan een breekpunt zijn, schoot het door haar hoofd. 
Uiteindelijk besloot ze zijn uitgestoken hand te pakken 
en hem te vergeven, maar ook zichzelf. 
Vergeven is een act van de wil door liefde ingegeven.

Tip: De eigen onhebbelijkheden en foutjes van de dag de revue laten passeren 
 maakt je milder tegenover de ander.

 Bedenken wat de ander als hele persoon voor jou betekent,
 helpt je van je fixatie op zijn of haar tekortkomingen los te komen.

 De kans te verhogen dat je partner uit liefde besluit te veranderen,
 begint bij jezelf.

 Het gevoel volgt de wil. Soms moet vergeven beginnen 
 als een act van de wil, ook al zijn de gevoelens nog niet zo ver.
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6.2 GETUIGENIS VAN VERGEVING IN HET GEZIN

In ons gezin staat vergeving vragen en ontvangen regelmatig centraal. 
We maken namelijk allemaal grote of kleine fouten. 
Om van fouten te kunnen leren, vinden we het als ouders belangrijk 
dat onze kinderen “gevoelig” worden voor het mooie gebaar van vergeving.  

We proberen stil te staan bij het moment wanneer er ruzie is of een conflict. 
We geven de kinderen meestal even een “time-out” 
en daarna spreken we over hun gedrag en het gevolg daarvan. 
Dat klinkt misschien heel zwaar, maar dat gaat eigenlijk heel natuurlijk.

Zo hadden de twee zussen ruzie. 
De grote zus vond dat ze de kleine zus niet mee kon laten spelen. 
Dit is natuurlijk voor de kleine zus niet erg leuk. 
Deze werd wel erg boos en sloeg haar grote zus. 

Ik als moeder zag het gebeuren en greep in. 
“Je kunt wel boos zijn op je grote zus”, zei ik,
“maar je hebt een mond gekregen om te praten 
en de ander duidelijk te maken wat je niet leuk vindt. 
Slaan is echt overbodig.”

Na enig gemopper van de kleine meid hoorde ik: ..”...Sorry.......”
De grote zus hoorde dat ook en gaf haar een aai over de bol.
“Oké”, zei ze: “Het was van mij ook niet leuk om je buiten te sluiten.”
Trots keek ik de meiden aan: Dit werkt beter dan elkaar slaan en buitensluiten.

Ook al vindt de kleine meid het moeilijk om sorry te zeggen, 
het hart van de grote zus werd ontvankelijk om ook zelf naar haar eigen gedrag te kijken.

Dit kleine woordje ‘sorry’ is van grote waarde 
om elkaar duidelijk te maken wat je voelt, 
en het helpt om te groeien naar elkaar toe. 
Het gevolg was, dat ze daarna heerlijk samen hebben gespeeld, 
zonder enige boosheid naar elkaar toe.

Tip: Een “time-out” en een gesprek met het kind over zijn/haar gedrag 
 en de gevolgen ervan werkt beter dan een onmiddellijke straf. 
 Dan loop je namelijk het risico, de aanwezige agressie alleen maar te verhogen.
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Extra motivatie om te vergeven: 

Het zichzelf klein maken met de vraag om vergeving, 
kan het voor de tegenpartij gemakkelijker maken, 
zijn eigen aandeel in het conflict te erkennen.

Paus Franciscus heeft over de vergeving in het gezin heel mooi gesproken in zijn catechese 
tijdens de Algemene Audiëntie op het Sint Pietersplein op 13-05-2015. Daarin zegt hij o.a.: 

De catechese is vandaag als de toegangsdeur 
tot een reeks overwegingen over het gezinsleven, 
zijn reële leven, met zijn seizoenen en zijn gebeurtenissen. 
Op die toegangsdeur staan drie woorden geschreven, 
die ik al verschillende malen heb gebruikt. 
Dit zijn die woorden: “mag ik?”, “dankjewel” en “sorry.” 
Deze woorden maken inderdaad de weg vrij 
om in het gezin goed te leven, in vrede te leven. 
Het zijn eenvoudige woorden, 
maar niet simpel om ze in praktijk te brengen. 
Ze hebben een grote kracht in zich: 
de kracht om het huis te behoeden, 
ook doorheen duizenden moeilijkheden en beproevingen; 
hun afwezigheid echter opent beetje bij beetje barsten 
die het uiteindelijk kunnen doen instorten.              
(…) 

Het derde woord is: “sorry”  
Zeker een moeilijk woord, maar zo noodzakelijk. 
Wanneer het ontbreekt, worden kleine barsten steeds breder 
– ook zonder het te willen – tot ze diepe sloten worden. 

Niet zonder reden vinden we in het gebed dat Jezus ons leerde, 
het Onze Vader, deze bede: “Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren” (Mt.6,12). 

Erkennen dat men tekortschoot en terug willen geven 
wat men ontnomen heeft – respect, oprechtheid, liefde – 
maakt waardig om vergiffenis te krijgen. 
Op deze wijze wordt de ontsteking gestopt. 

Als we niet bekwaam zijn ons te verontschuldigen wil dat zeggen, 
dat we ook niet bekwaam zijn om vergiffenis te schenken. 
In een huis waar men geen verontschuldiging aanbiedt, 
begint de lucht te ontbreken, het water komt er tot stilstand. 



- 91 -

Veel kwetsuren van gevoelens, veel verscheurdheid in gezinnen 
begint met het verlies van dit kostbare woord: “sorry.” 

In het huwelijksleven kan men ruzie maken, 
soms “vliegen er schotels”, maar ik geef jullie een goede raad: 
de dag nooit eindigen zonder vrede te sluiten! 
Luistert goed: hebben jullie, man en vrouw, ruzie gemaakt? 
Kinderen met de ouders? Hebben jullie erg ruzie gemaakt? 
Dat is niet goed; maar het is ook niet het echte probleem. 

Het probleem is, dat dit gevoel er ook nog ’s anderendaags is. 
Daarom, als jullie ruzie hebben gemaakt, 
nooit de dag eindigen zonder vrede te sluiten in het gezin. 

Hoe vrede sluiten? 
Moet ik op de knieën? Neen! Een klein gebaar volstaat, 
een dingetje, en de samenhorigheid in het gezin keert terug. 
Een liefkozing volstaat. Zonder woorden. 

Maar in het gezin nooit de dag besluiten zonder vrede te sluiten! 
Begrepen? Het is niet gemakkelijk, maar je moet het doen. 
Zo wordt het leven mooier.

Deze drie sleutelwoorden van het gezin zijn eenvoudige woorden 
en misschien doen ze ons op het eerste gezicht glimlachen. 
Maar als we ze vergeten, blijft er niets te lachen, niet? 
Misschien besteedt onze opvoeding er te weinig aandacht aan. 
Moge de Heer ons helpen ze de juiste plaats te geven, 
in ons hart, in onze huizen en ook in onze burgerlijke samenleving. 

Ik nodig jullie nu uit om allen samen deze drie woorden te herhalen: 

    “mag ik” “dankjewel” “sorry.”

    “mag ik” “dankjewel” “sorry.”

{Allen samen op het plein}    
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6.3 GETUIGENIS VAN VERGEVING 
 NA ECHTSCHEIDING 

Mijn man liet me alleen

Mijn man vertrok toen onze dochtertjes vier en twee jaar oud waren. 
Na jaren van strijd vond ik de innerlijke vrede terug. 
Ik wilde de band met de vader van mijn kinderen niet verliezen en koos de weg van vergeving.
Heel concreet was het de parabel van de verloren zoon 
die me heeft geholpen om mijn verdriet te verwerken. 

Iedere keer als mijn man kwam, probeerde ik hem oprecht te verwelkomen. 
Ik heb altijd geprobeerd om hem zijn plaats te geven. 
Dat was soms niet eenvoudig, want hij betaalde geen alimentatie voor de kinderen. 
Ik zei hem dan: “Ik weet dat je van de kinderen houdt, maar dat moet je ook concreet laten zien.” 
Nu kan ik zien dat dit vrucht heeft gedragen.

Het is niet meer nodig hem daaraan te herinneren 
en hij doet er alles aan om regelmatig contact te hebben met zijn dochters. 
Soms is hij enkele uren samen met ons in huis.

In al deze jaren voelde ik soms een woede in me opkomen 
vanwege de nieuwe vrouw van mijn echtgenoot. 
Ik bad om haar te kunnen vergeven. Maar dat was heel moeilijk. 
Ondanks alles zei ik tot mezelf: “Die vrouw is ook iemand. 
Ik moet haar beschouwen als een persoon zoals alle anderen.” 
Ze was aanwezig bij de begrafenis van mijn schoonvader en ik heb haar aangesproken. 
Ze kwam naast me lopen en begon een lang gesprek. 
Mijn schoonvader betekende veel voor me. 
Volgens mij was hij het die me de stap naar vergeving heeft doen zetten. 
Hij had me eerder ooit toevertrouwd dat hij altijd geprobeerd had 
gevoelens van wraak te overwinnen. 
Sinds zijn begrafenis voel ik me van iets bevrijd. 
Mijn man heeft gezien dat ik geen wraakgevoelens koesterde. 

Kort na de begrafenis heeft hij me uitgenodigd op een doopfeest in zijn familie. 
Zijn nieuwe levenspartner wilde niet komen, omdat ik er zou zijn. 
Maar hij nam duidelijk stelling: “Er is geen sprake van dat Marianne niet zou komen.” 
Op die manier en door nog andere dingen heeft hij de band met zijn oude vrienden 
en zijn familie met wie hij na zijn scheiding had gebroken, kunnen herstellen.                    

Marianne (Uit Nieuwe Stad, juni 2012)
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Tip: Vergeven is vaak niet gemakkelijk 
 en men is er soms pas na een lang proces toe in staat. 
 Om in dit proces vooruit te komen zijn gebed om de kracht van vergeving 
 en het mediteren van Bijbelverhalen over vergeving een grote hulp.

Extra motivatie om te vergeven: 
De innerlijke vrede na het vergeven en het welzijn van de kinderen.

6.4 GETUIGENIS VAN VERGEVING 
  NA EEN INNERLIJKE VERWONDING

Reünie

Ik kreeg een uitnodiging voor een reünie van mijn oude basisschoolklas. 

Meteen schoten me weer allerlei momenten te binnen waarvan 
de herinneringen nog een levende wonde in mijn hart waren. 
Gevoelens van rancune kwamen weer naar boven 
tegen de klasgenoten,die mij en mijn zusje iedere keer weer 
hadden gepest vanwege onze eenvoudige komaf. 
Ik kreeg er weer buikpijn van. 
Waarom zou ik daar na zoveel jaar nog heen gaan? 
Tegelijk voelde ik dat ik het daarmee niet af kon doen.

Op mijn Woord-van-leven-groep hadden we het vaker gehad 
over de liefde voor de ander, ook voor de vijand. 

Misschien was dit het moment om over al die gevoelens heen te stappen 
en er als vrij mens heen te gaan en iedereen lief te hebben die ik tegenkwam.

Mijn besluit was genomen.
Het werd een geweldige avond, een warm bad van herkenningen en omhelzingen, 
waarbij ik me helemaal thuis voelde en de klasgenoten van toen allemaal als nieuw kon zien, 
ontdaan van alle negatieve herinneringen. 

En blijkens hun positieve reacties naar mij toe gold dat ook voor hen.
                                      José (Uit Nieuwe Stad januari-februari 2013)
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Tip:  Het mediteren van Bijbelteksten over liefde en vergeving 
 en het bespreken ervan met anderen, kan ons helpen 
 de stap van vergeving te zetten.

Extra motivatie om te vergeven: 
Het ontlopen van de vergeving lost het probleem niet op, de innerlijke wonde blijft zeer doen. 

Beluister op YouTube het prachtige Opwekkingslied nr. 629 
“Als er vergeving is, kan er genezing zijn” 

6.5 GETUIGENIS VAN VERGEVING OP HET WERK
Tip:  In maandblad Nieuwe Stad stond de volgende tip:

 Een hulpmiddel voor de wederzijdse liefde is het pakt van barmhartigheid: 
 ’s ochtends bij het opstaan vergeten wat er de vorige dag is misgegaan 
 in de relatie met de ander, en elkaar weer nieuw zien. 

Als je iemand voor het eerst ontmoet – een nieuwe collega of een bezoeker – 
dan zie je vaak het mooie van de ander; 
je krijgt er energie van en het is niet moeilijk 
om hem of haar lief te hebben. 
Als je iemand al langer kent, weet je wat zijn tekortkomingen zijn, 
en irriteer je je gemakkelijker aan hem of haar. 

Het pakt van barmhartigheid is de afspraak om elkaar helemaal nieuw te zien.

Dat vraagt soms heel veel inspanning:
 van ons hart: de steen die we in ons voelen naar die ander toe moet vergruizelen;

 van onze geest: we moeten uit ons eigen wereldje komen, onze overpeinzingen loslaten, 
 en vooral negatieve gedachten afkappen;

 van ons ‘ik’ dat zich misschien tekortgedaan voelt en ermee moet instemmen 
 om niet centraal te staan, omdat de relatie met de ander belangrijker is.

Dat is alleen maar mogelijk met de hulp van God.
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Ervaring van Annemie:

“Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven”. 
Dit is een zin uit het evangelie die me herinnert aan mijn leven van alledag.

Op mijn werk ben ik bestuurslid van de personeelsvereniging. 
We hadden een activiteit georganiseerd met cadeautjes voor de kinderen. 

Een van de pv-leden was met haar gezin niet op komen dagen 
en als bestuur hadden we ervoor gekozen 
om de cadeautjes niet af te geven aan hen die niet gekomen zijn. 

Ze zag mij toevallig als eerste in de gang 
en vond dat haar kinderen het recht hadden 
om het cadeautje te krijgen. 
Ze viel heel grof tegen me uit.

Ik voelde me heel klein worden en heb geprobeerd 
om haar zo goed en rustig mogelijk te woord te staan, 
maar ze bleef kwaad en stond op haar strepen. 
Uiteindelijk heb ik haar de cadeautjes gegeven en weg was ze. 

Een paar dagen later zag ik haar in de gang lopen en ik dacht: moet ik haar negeren? 
Maar dat is niet zo mijn stijl. 

Ik wilde vergeten wat er tussen ons was gebeurd en vergeef het haar 
dat ze zo tegen me tekeer is gegaan en ik pakte mezelf op. 

Toen zij mijn richting op kwam keek ik in haar ogen en zei hallo tegen haar. 
Ze zei hallo terug. 

Vanaf toen durven we weer met elkaar normaal om te gaan 
en hebben we zelfs heel leuke gesprekjes.
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6.6 GETUIGENIS VAN VERGEVING 
 TUSSEN BUREN (1)

Burenlawaai

Ik woonde in een mooie zonnige flat in een plaats 
in het midden van het land, als alleenstaande moeder 
met mijn dochtertje van toen een jaar of acht, negen. 
Op woensdagmiddag was het een beetje feest, 
want dan was het een vrije middag 
en werd er natuurlijk van alles gedaan. 
Bij slecht weer was het binnen blijven, 
maar dan werd er in huis gespeeld, ook met vriendinnetjes 
en soms ook lekker hollen en stuiteren met de bal. 
Af en toe speelde ik ook op andere momenten wat piano, 
soms vrolijke gelovige liedjes en zong erbij, 
wat de sfeer van vreugde in huis beslist ten goede kwam.  

Op een goed moment wordt er hard aan de bel getrokken, 
en als ik opendoe staat mijn bejaarde benedenbuurvrouw 
op de stoep. Helemaal boos, woedend zelfs. Nogal overstuur. 
“Mijn man en ik worden helemaal gek van het lawaai”, 
schreeuwt ze me toe, “we zijn al op leeftijd, en hij is hartpatiënt. 
En dan ú die dat doet, met die christelijke liedjes….!!!”

Oei, die komt aan. Ik was me van geen kwaad bewust 
en had me geen moment gerealiseerd dat dit speelde. 
Misschien had ze me eerst even netjes en rustig kunnen vertellen 
dat ze last van me had…? 
Geheel verbluft zeg ik iets als “O” of “sorry’ 
en doe de deur weer dicht.

Het zit me  niet lekker. 
Diezelfde avond komt er iemand van de gebedsgroep naar me toe 
en biedt me zijn excuses aan. 
Voor iets wat me helemaal niet is opgevallen 
en me op geen enkele manier dwars zit. Ik denk bij mezelf: 
nou, daar hoef je echt geen excuses voor aan te bieden! 
Maar de samenloop van omstandigheden geeft me te denken. 
Wil de Heer me iets zeggen? 
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Langzaam kom ik tot het besef 
dat ik misschien zélf wel had kunnen bedenken 
dat benedenburen last konden hebben; 
ik wist ook wel dat ze bejaard waren. 

En kennelijk komt mijn spelen van ‘christelijke’ liedjes 
niet echt over als een getuigenis van de fijngevoelige liefde van God. 
Eerder als een anti-getuigenis. 

Ik heb de indruk dat God me vraagt om de minste te zijn en de eerste stap te zetten. 
Al schuurt het wél, want ik vind eigenlijk nog steeds 
dat ze me eerst rustig hadden moeten benaderen.

Oké Heer, ik stap op ze af. 
Met bonzend hart ga ik een etage naar beneden…,  en bel aan. 
Mevrouw doet open. Ik zeg: “Mevrouw, het spijt me van die herrie 
en ik wil u mijn excuses aanbieden.” 

De reactie van haar kant is verbluffend:
“O mevrouw, wat fijn dat u komt. Hartelijk welkom! 
Komt u toch binnen! Jan, hier is de mevrouw van boven.”  
Overdonderd door die reactie stap ik de kamer binnen 
en geef ik  hem een warme hand. “Wilt u koffie of thee?” 
Er wordt geredderd in de keuken, de koekjestrommel gaat open 
en de aanleiding tot dit alles wordt met geen woord aangeroerd. 

Vanaf dan kom ik af en toe eens bij ze langs. 
Ze hebben geen kinderen 
en worstelen samen met ziekte en ouderdom. 

Zo kan het dus ook lopen… misschien toch niet verkeerd 
om de eerste stap te zetten, ook al vind je dat JIJ in je recht staat…?!          

Mariette      

Tip: Door een verschil te maken tussen de terechte klacht 
 en de onterechte manier van uiting van die klacht kan men ontdekken, 
 dat er wel degelijk een punt is, waarvoor men vergeving kan vragen.

Extra motivatie om te vergeven: 
Mensen die je geregeld tegenkomt, omdat ze in de buurt wonen,
kun je niet blijvend ontwijken. 
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6.7 GETUIGENIS VAN VERGEVING 
 TUSSEN BUREN (2)

Met de buren was ergens een conflict geweest. 
Men meed elkaar sindsdien en had geen contact meer. 
Zoals zo vaak, wist niemand na een tijdje meer, 
wat er nu precies de aanleiding was geweest van de ruzie.

Op een gegeven moment vond zijn moeder, 
dat het zo niet meer verder kon 
en dat er iets aan gedaan moest worden.

Zij zocht naar een kleine aanleiding 
om haar buren haar goede wil te tonen.
En toen ze die gevonden had, stuurde ze haar kinderen 
met een grote bos bloemen naar hen toe.

De kinderen, die in de loop van de tijd 
nogal eens wat over de schutting hadden geroepen 
(“Buurvrouw, ben je boos, pluk dan een roos, zet hem op je hoed, 
dan ben je morgen weer goed.”), waren dood-nerveus.

Bij de vertederende aanblik van de kinderen 
was bij de buren natuurlijk meteen het ijs gesmolten 
en van dat moment af was er weer “pais en vree”. 

Deze daad van vergeving had echter niet alleen indruk gemaakt 
bij de buren, maar ook bij de kinderen, 
die het zich nu nog kunnen herinneren.

Tip:  Door niet het conflict zelf tot onderwerp te maken,
 maar naar een andere aanleiding te zoeken om je goede wil te tonen,
 help je de tegenpartij het gezicht te waren.

 De vertederende onschuld van kinderen laat harten smelten.

een gebeurtenis uit zijn jeugd.
Onze hulpbisschop Mgr. de Jong herinnert zich nog
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7.  EEN KLEINE HUISLITURGIE VOOR VERGEVING 
  BINNEN HET GEZIN

7.1 MODEL 1 
 (VOOR ALLE LEEFTIJDEN)

VOORBEREIDING:  Theelichtjes overeenkomstig het aantal gezinsleden, 
   reservekaarsjes en een aansteker.

   De kamer is matig verlicht. Het gezin zit aan tafel. 

De moeder bv. begint:
Vandaag zijn wij bij elkaar gekomen, om aan elkaar en aan God
vergeving te vragen voor wat wij de laatste tijd fout hebben gedaan. 

Door onze fouten werd het minder gezellig in ons gezin. 
Door onze fouten is er minder licht en warmte in ieders hart 
net als er nu ook minder licht en warmte is in deze kamer.

Uit het heilig evangelie volgens Matteüs

Op een dag kwam Petrus naar Jezus toe en sprak:
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, 
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? 
Tot zevenmaal toe?” 
Jezus antwoordde hem: 
“Neen”, zeg Ik u, “niet tot zevenmaal toe 
maar tot zeventigmaal zevenmaal” (Mt.18,21-22). 

Wij willen nu elkaar vergeven zoals Jezus van ons vraagt.

Mama: (voorbeeld) 
Ik heb geen geduld gehad met Dave, 
en niet goed geluisterd, toen hij mij wilde vertellen 
hoe hij gescoord had bij het voetballen.
Dave, wil je mij vergeven?
Dan mag je nu mijn kaarsje ontsteken.
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Dave: (voorbeeld)
Ik heb ruzie gemaakt met Myrthe 
en ben heel lang boos geweest op haar.
Myrthe, wil je mij vergeven?
Dan mag je nu mijn kaarsje ontsteken.

Myrthe: (voorbeeld)
Ik ben brutaal geweest tegen mama, toen ik de TV uit moest doen.
Mama, wil je mij vergeven?
Dan mag je nu mijn kaarsje ontsteken.

Papa: (voorbeeld)
Ik was een beetje lui en heb mama alleen laten werken in de keuken.
Mama, wil je mij vergeven.
Dan mag je nu mijn kaarsje ontsteken.

Voor het geval, dat een persoon meerdere gezinsleden om vergeving wil vragen, 
zijn er nog reservekaarsjes.

Als alle kaarsjes branden, zegt bv. de vader:
Nu het weer licht en warm is in deze kamer, willen wij God vragen 
dat Hij het ook weer licht en warm maakt in onze harten. 
God wil ons vergeven, als ook wij bereid zijn de anderen te vergeven. 
Zo staat het in het Onze Vader. 
Daarom bidden wij nu het Onze Vader.

De gezinsleden gaan rond de tafel staan, reiken elkaar de hand 
en bidden hardop het Onze Vader. 
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7.2 MODEL 2 
 (VANAF BASISSCHOOLLEEFTIJD GR 4)

Voorbereiding:  Op het fornuis staat al een pot rundvleessoep te pruttelen. 
  Het gezin zit aan tafel. 
  Midden op de tafel staat een groot bord met vermicelliletters. 
  Elk gezinslid heeft een leeg bord voor zich.

De vader bv. begint:

Jezus vraagt ons onze zonden te belijden (Jak. 5,16), 
en elkaar te vergeven… tot zeventig keer zeven toe… (Mt. 18,22). 
Hijzelf heeft zelfs zijn beulen vergeven… (Lc. 23,34)
Vandaag zijn wij bij elkaar gekomen, om aan elkaar en aan God
vergeving te vragen voor wat wij de laatste tijd fout hebben gedaan. 

Iedereen mag op zijn bord met de vermicelliletters een woord vormen
van een fout die hij of zij tegenover een ander gezinslid heeft begaan.
Daarna lees je het woord hardop voor en vertel je erbij, 
tegenover wie je die fout hebt begaan.

Daarna zeg je: “Wil je mij vergeven?
Dan mag je de fout van mij in de grote soeppan gooien, 
waar hij helemaal verdwijnt.”

Deze belijdenis kan meerdere keren achter elkaar gedaan worden.
Als elk gezinslid op deze manier zijn fout(en) heeft beleden 
en allen weer een schoon bord voor zich hebben staan, besluit bv. de moeder:

Nu wij weer een schoon bord voor ons hebben staan, 
willen wij God vragen, dat Hij het ook net zo schoon maakt in ons hart. 
God wil ons vergeven, als ook wij bereid zijn de anderen te vergeven. 
Zo staat het in het Onze Vader. 
Daarom bidden wij nu het Onze Vader.

De gezinsleden gaan rond de tafel staan, reiken elkaar de hand 
en bidden hardop het Onze Vader. 
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Notities:
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DEEL 3
ONZE BARMHARTIGHEID VOOR ELKAAR

VERDIEPINGSBIJEENKOMSTEN 
OVER DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

EN

MOGELIJKE PROJECTEN IN EN DOOR DE PAROCHIES 
IN HET TEKEN VAN BARMHARTIGHEID 
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8.  BARMHARTIGHEID: 
HOE GA JE OM MET DE ZWAKSTE SCHAKEL?

Waar onbarmhartigheid heerst, wordt het leven hard en onleefbaar. 

De media laten ons elke dag een samenleving zien 
die onbarmhartig en meedogenloos is: 
rassenstrijd, burgeroorlogen, godsdiensttwisten, 
moordende concurrerende handel, discriminatie, kinderarbeid, vrouwenhandel, 
uitbuiting van kwetsbare groepen, afpersing, terrorisme, gram halen en egoïsme. 
En het zijn steeds onze zwakste broeders en zusters 
die het slachtoffer zijn van die onbarmhartige cultuur.

Bij ‘barmhartigheid’ gaat het juist om de tegengestelde beweging 
waarin iedere mens gezien wordt, 
waarin de macht van liefde de ander recht doet en nabij is, 
waarin de ander tot je naaste wordt gemaakt.
Hoe is onze houding tot de zwakste schakels in onze samenleving? 
Barmhartig zijn is de zwakste schakels zien, 
door hun zwakte bewogen worden en dan gaan handelen. 

Christenen worden aangezet tot barmhartigheid 
door het voorbeeld van Jezus 
die in deze wereld is om het op te nemen 
voor de kleinsten, de zwaksten, de meest kwetsbaren. 

In het Latijn vertaal je barmhartigheid met ‘misericordia’ 
Een woord dat opgebouwd is uit ‘miserere’(ontfermen) en cor (hart). 
Vanuit je hart je over iemand ontfermen.

We kennen in onze geloofscultuur, vanuit het evangelie (Mt. 25) 
de zeven werken van barmhartigheid. 
Ze zijn uitgeschreven en uitgeschilderd, op velerlei wijzen. 

In de grote Sint Laurenskerk in Haarlem hangt een zevenluik uit 1504 
(het origineel hangt ondertussen in het Rijksmuseum): 
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Zeven werken, zeven afbeeldingen, steeds een ander werk van barmhartigheid:
- de hongerige voeden
- de dorstige laven
- vreemdelingen herbergen
- naakten kleden
- zieken bezoeken
- gevangenen op zoeken
- doden begraven.

Omdat de mens door God geschapen is als een sociaal wezen, 
draagt de mens ook verantwoordelijkheid voor iedere medemens, 
vooral als deze in lichamelijke of psychische nood is. 
Je hart laten raken en je dan over iemand ontfermen. 

Jezus, de openbaring van God in onze wereld, 
neemt de menselijke ellende 
in haar meest uiteenlopende vormen op zich en vereenzelvigt zich 
met de minsten, de kleinsten, de zwakste medemensen. 
Jezus is het hart vol ontferming voor iedere mens 
die zwak en kwetsbaar is. 
Jezus maakt ons duidelijk 
dat wat wij ‘de mens in nood’ aan hulp bieden 
één van de belangrijkste getuigenissen is van wat wij onderling zijn: 
broers en zussen van elkaar.

Hoe zijn wij omgegaan met de zwakste schakel in onze samenleving? 
Er was een tijd, dat we als leden van de Kerk 
– om te getuigen van het feit broers en zussen van elkaar te zijn -  gingen collecteren. 
De wijkzorg, de woningbouw, ouderenzorg en ziekenfondsen, 
de armenzorg en de verpleging …… het is allemaal ooit begonnen met collecteren. 

Het christelijke gedeelte van onze bevolking 
bracht voor deze werken van barmhartigheid geld bijeen. 
Zo ontstonden Katholieke ziekenhuizen, christelijke scholen, 
katholieke woningbouwverenigingen en christelijke zorgcentra. 
Er was katholieke reclassering en er bestonden zelfs 
katholieke begrafenisondernemingen, om maar wat te noemen. 
Elke christelijke zuil werkte op de eigen manier 
het begrip barmhartigheid en solidariteit uit 
en velen hadden daar geld voor over. 
Er werd “geofferd”. 
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Later zagen we dat men binnen de werksoorten ging samenwerken: 
er kwamen interconfessionele ziekenhuizen, de wijkzorg verschoot van kleur: 
oranje / geel / groene kruis: het onderscheid verviel, enz. 
Langzaamaan zagen we ook de steun die verbonden was 
aan het begrip barmhartigheid, omgevormd worden. 
Er kwamen overheidssubsidies waar je vast op kon rekenen. 
Niemand hoefde zijn of haar hand meer op te houden. 
Zo verschoof het persoonlijke offer 
in de richting van de overheidsfinanciën.

De religieuzen die veelal ‘pro Deo’ werkzaam waren 
in het werk van barmhartigheid, zag je steeds minder aanwezig 
in de zorg voor de meest kwetsbaren. 
De ziekenhuizen, ouderentehuizen, verpleeghuizen 
werden overgenomen door neutrale besturen en nog weer later 
door grote organisaties die dit alles als een bedrijf gingen runnen.

De werken van barmhartigheid werden 
wegens de kostenontwikkeling en de marktwerking geprivatiseerd, 
hetgeen de zorg voor de kwetsbare medemens steeds meer onder druk zette. 

Wat ooit zo met barmhartigheid begon 
is uiteindelijk blijkbaar niet bedrijfsmatig te runnen, zo lijkt het...

En misschien is dat ook wel de conclusie van dit alles: 
met barmhartigheid kun je je aandeelhouders 
niet binnenboord houden! 
Aan de werken van barmhartigheid valt niet te verdienen, 
dat moge duidelijk zijn. Barmhartigheid vroeg en vraagt om offers.

Zoals Jezus Christus het offer van zijn leven bracht 
om Gods barmhartigheid aan ons te tonen, 
zo zullen tekens van barmhartigheid ook aan ons offers vragen. 
Maar barmhartigheid aan de zwakste schakels van onze samenleving 
brengt ons wel dichter bij een eerlijke, rechtvaardige en sterke samenleving.  

Dat hoeft niet alleen een kerkelijk antwoord te zijn, 
maar de Kerk en haar mensen zijn wel geroepen 
om het weer aan de orde te stellen!

Wim van Meijgaarden sss
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8.1 VERDIEPINGSBIJEENKOMSTEN OVER DE 
 LICHAMELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

In het dekenaat Sittard werd in samenwerking met het bezinningshuis Regina Carmeli 
van het Klooster Kollenberg in het voorjaar van 2015 een zestal bijeenkomsten georganiseerd 
rondom het thema Barmhartigheid. 
Een voorbeeld/format dat zo door iedere parochie/dekenaat overgenomen kan worden.

Hoe ziet de opbouw van deze bijeenkomsten uit?

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgebreid stilgestaan bij het verhaal uit de Bijbel, 
dat de basis vormt van de werken van barmhartigheid zijn afgeleid (Matheus 25, 31-46). 

In de volgende bijeenkomst staat steeds een van de werken van barmhartigheid centraal. 
Daarbij worden uitdrukkelijk mensen uitgenodigd die in de lokale samenleving 
direct betrokken zijn bij het omzien naar elkaar en een van die werken van barmhartigheid 
ook concreet handen en voeten geven. 

Lokale vrijwilligers laten zo zien waarom zij op deze manier actief zijn in de samenleving,
welk werk zij verrichten en wat voor hen betekend. 

In Sittard werden mensen uitgenodigd vanuit diverse lokale organisaties, zoals 

• de Voedselbank Zuid Limburg, 

• de Vincentiusvereniging, 

• een vrijwilliger van een hospice, 

• het Inloophuis BieZefke, 

• van de Stichting VLot (opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen) 

• en de werkgroep INES, die mensen in de gevangenis bezoekt en ondersteunt. 

Per parochie/dekenaat zal dat verschillend zijn. 
Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de lokale diaconale 
en sociaal-maatschappelijke organisaties die er zijn, 
want zo kan ook iemand vanuit een Paus Franciscusgroep, 
het SchuldHulpMaatje-project of van Vluchtelingenwerk iets komen vertellen. 
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Voorbeeld voor een uitnodiging. 

“Pelgrim, ontmoet Mij in de ander!”
De zeven werken van barmhartigheid belicht in 6 avonden
“Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringste 
 van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt.25, 31-46).

Het wezenlijke van het Evangelie is de barmhartigheid. 
God heeft Zijn Zoon gezonden, God is mens geworden 
om ons te verlossen, dat wil zeggen
om ons Zijn barmhartigheid te geven. 
Jezus zegt het duidelijk wanneer Hij Zijn onderricht 
als volgt voor Zijn leerlingen samenvat:
“Wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is” (Lc.6, 36). Kan een Christen be-
staan die niet barmhartig is? Nee. Een Christen moet noodzakelijkerwijs barmhartig zijn, want 
dit is de kern van het Evangelie.

                                                     Paus Franciscus, 10-9-2014

Doel van de bijeenkomsten:

• Verdieping van ons geloof
• In het praktische handelen van mensen Christus zelf zien
• In de (lijdende) medemens Christus zelf leren zien
• De zeven werken van barmhartigheid vanuit het evangelie toelichten en verwoorden
• Mensen ontmoeten en leren kennen die de concrete werken van barmhartigheid verrichten
• Ons afvragen waar/hoe wij werken van barmhartigheid kunnen doen
• Gesprek en uitwisseling met gelijkgestemde, zoekende mensen op de weg naar Christus

Opbouw van de avonden:

• Vanaf 19.45 uur: welkom
• 20.00 uur: welkomstwoord, gebed en het pelgrimslied
• Barmhartigheid in de Bijbel
• Getuigenis van mensen die zich inzetten in onze samenleving om mensen bij te staan
• Uitwisseling in kleine groepjes
• Plenair: reactie op onze vragen. Aanmelden?
• Om 21.45 uur een afsluitende korte gebedsdienst
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8.1.1 HET VERHAAL VAN DE 7 LICHTEN 

Het gebeurde dat zeven lichten op weg gingen naar een viering. 
Ieder licht vertrok uit zijn eigen huis. 
Omdat ze te voet gingen moesten ze hun huis op tijd verlaten. 

Op een kruispunt onderweg wachtten ze op elkaar, 
om zo verder te trekken. Ze hadden een lange weg te gaan 
en onderweg was er genoeg tijd om met elkaar te praten.

Het eerste licht zei: 
Ik was dit jaar in een huis van een mens 
die alléén verder moest leven. 
Soms zat die mens in een donker dal. Het leven viel dikwijls zwaar. 
Maar ik heb gezien dat er mensen waren 
die hem niet in de steek lieten. 
Die mensen staan voor het vuur van trouwe aandacht. 

Kaars aansteken

Het tweede licht zei: 
Ik was dit jaar in het huis van iemand die niet meer kon werken 
door ziekte. In dat huis moesten ze allemaal soberder gaan leven. 
Er was minder geld om uit te geven. 
De mens zonder werk voelde zich vaak nutteloos. 
Maar ik heb ook gezien dat hij een nieuwe zin in het leven vond. 
Hij besteedde veel tijd en zorg in het bezoeken van lotgenoten. 
Zo werden zij voor elkaar een licht, een licht voor alle mensen 
die arbeidsongeschikt zijn.

Kaars aansteken

Het derde licht zei: 
Ik was dit jaar in het huis van de politiek. 
Er werd veel gesproken over de problemen in de wereld, Gaza, Israel, Isis, Syrië en Irak.
Er werd veel gesproken over het gevaar van een nieuwe oorlog.
Zij besloten dat ze alles wilden doen om een nieuwe oorlog te vermijden.
Daarom zal dit licht er zijn voor alle mensen op de wereld 
die snakken naar vrede en tederheid in de menselijke verhoudingen.
Ook hier dichtbij…
 
Kaars aansteken



- 110 -

Het vierde licht zei: 
Ik was dit jaar in een land waar mensen 
van verschillende culturen en godsdiensten 
in haat leefden met elkaar. 
Er werden mensen om vermoord. 
Maar er waren ook veel mensen 
die opriepen tot saamhorigheid en respect. 
Ze gingen bij elkaar op bezoek en in gesprek. 
Ze leerden elkaar beter kennen. 
Dit licht geeft hoop op een betere toekomst.

Kaars aansteken

Het vijfde licht zei: 
Ik was dit jaar in een opvangcentrum voor vluchtelingen. 
Ik heb de angst gezien in de ogen van mannen, vrouwen en hun kinderen. 
Ik heb óók de inzet gezien van mensen die de vluchtelingen helpen 
bij het leven in een vreemd land. Voor hen ontsteek ik mijn licht.

Kaars aansteken

Het zesde licht zei met een twinkeling in de ogen: 
Ik was dit jaar in een huis waar mensen oud zijn en veel hulp nodig hebben. 
Ik heb er veel levensverdriet gezien, maar ook veel liefde, tederheid en zorg om elkaar.
Laten we dit licht ontsteken en hopen en bidden
dat wij eerbiedig en respectvol omgaan met iedereen.

Kaars aansteken

Het zevende licht zei: 
Ik was in een huis waar blijdschap was. 
De mensen hadden er niets te klagen. 
Zij leefden niet voor zichzelf alleen, 
zij waren dankbaar voor de goede tijd. 
Zij hadden oog voor wie het minder goed ging. 

Zij leefden naar de werken van barmhartigheid. 
Zij gaven aandacht aan hongerigen, dorstigen, 
vreemdelingen, naakten, zieken, gevangen en doden.
Laten we daarom dit zevende licht aansteken en laten stralen.
Bidden we dat we allemaal lichten van barmhartigheid mogen worden.

Kaars aansteken



- 111 -

9. DE LICHAMELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
(Projecten en ideeën)

9.1 DE HONGERIGEN SPIJZEN

In overleg met supermarkten en de regionale voedselbank 
kan een groep parochianen
(vooral voor de feestdagen Kerstmis en Pasen) 
het winkelend publiek vragen, 
iets extra’s te kopen voor de voedselbank. 
Dit kan dan in een speciale winkelwagen worden gedeponeerd 
en later bij de voedselbank bezorgd worden.

9.2  DE DORSTIGEN LAVEN

Iedereen weet dat het aanbieden van een kop koffie 
veel meer is dan het drankje op zich. 
Niet voor niets spreken wij soms van een “bakkie troost”.
Waarom niet een keer de postbode, die door wind en weer moet gaan, uitnodigen? 
Of de oude en eenzame buurvrouw? 

Ook voor de teamvorming in een parochie heeft gezamenlijk napraten 
bij een kop koffie al heel veel positieve resultaten opgeleverd.
In menige parochie is er koffie drinken na de Mis.

9.3 DE NAAKTEN KLEDEN

Bij de regionale kledingbank kunt u gemakkelijk terecht 
om uw tweedehandse kleren af te geven. 
Vaak zijn wij alleen niet voldoende gemotiveerd 
om onze klerenkast na te lopen en spullen in te pakken.
Trouwens, als wij wachten dat kleren zo versleten zijn, 
dat wij ons zelf schamen om ermee rond te lopen, 
dan kunnen wij ze ook niet meer met goed fatsoen 
weggeven aan anderen.
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9.4 DE VREEMDELILNGEN HERBERGEN

Dit is natuurlijk heel actueel met de huidige vluchtelingenproblematiek. 
Iedere parochie/dekenaat kan daar, 
gelet op de eigen mogelijkheden, op in spelen. 
Maar allereerst is het belangrijk om in de parochie/dekenaat 
goed na te denken over wat je in eigen omgeving ziet 
en dan te bespreken wat je zou kunnen doen. 
Belangrijk is om daarbij ook de bestaande organisaties, die lokaal vaak al 
met vluchtelingenopvang en begeleiding bezig zijn, erbij te betrekken. 
Vanuit parochie/dekenaat kan vaak op vele plekken ondersteuning 
en hulp geboden worden. 

Daarbij kunnen we denken aan:
Aanbieden van leegstaande pastorie voor opvang van vluchtelingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan vluchtelingen met een status, 
maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers die vaak niet terug kunnen naar hun land van 
herkomst. Zij zwerven over onze straten. 
Aan hen kan ‘bed, bad en brood’, 
maar ook begeleiding vanuit de parochie aangeboden worden.

Taalcoach en begeleider zijn van vluchtelingen 
in het zoeken van wegen in de nieuwe omgeving,

Inzet binnen een AZC of meehelpen bij de Stichting de Vrolijkheid (m.n. gericht op het 
bieden van activiteiten voor kinderen in een AZC).

Vanuit parochie/dekenaat kan men ook kijken in hoeverre 
er geen mensen zijn die vluchtelingenmaatje willen worden. 
In samenwerking met Vluchtelingenwerk kijkt het bisdom momenteel 
hoe en waar mensen ondersteund kunnen worden. 
Zo wil het bisdom komen met het project ‘Vluchtelingenmaatje’.

Rondom het thema van de opvang en ondersteuning 
van vluchtelingen zijn veel vragen en onduidelijkheden. 
Emoties en angst spelen vaak een grote rol. 

Aan de ene kant is men geraakt door de schrijnende beelden, 
maar men weet deze vaak niet goed te plaatsen 
en op waarde te schatten. 

Aan de andere kant horen we ook verhalen en zien we beelden 
van angst voor de grote toestroom. 
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Vanuit onze christelijke traditie, 
waarin barmhartigheid een centraal woord is, 
en zeker nu in het Jaar van Barmhartigheid, is het belangrijk 
dat vanuit onze kerken deze barmhartigheid ook mag klinken. 

Daarom is het belangrijk om vanuit onze geloofsgemeenschappen een open ruimte te 
creëren om die vragen te stellen, 
maar ook om met elkaar na te denken over de vormen van hulp. 

9.5  DE ZIEKEN BEZOEKEN

Naast de vorming en de inzet van vrijwilligers 
die namens op ziekenbezoek gaan, 
zijn in het Jaar van Barmhartigheid 
extra vieringen voor de zieken aan te bevelen.
In Rome is er zo’n speciale viering voor de zieken en gehandicapten
op de 11e zondag door het jaar (12 juni 2016).

Ook jongeren kunnen een rol spelen bij het ziekenbezoek.
Zo kunnen basisschoolkinderen uit de bovenbouw
heel verdienstelijk een spellenmiddag houden 
met dementerende ouderen in een zorgcentrum. 

Wie minder voelt voor grote, maar vaak eenmalige projecten, 
kan natuurlijk ook voor één zieke of één gehandicapte 
een soort maatje worden die hij vaker bezoekt.

De bestaande organisaties zoals de Zonnebloem
of de vrijwilligers in een zorgcentrum 
hebben waarschijnlijk nog meer ideeën.
Gezien een van de grootste ziekten van onze tijd de eenzaamheid is,
vallen ook alle activiteiten die iets aan de eenzaamheid doen, 
onder dit werk van barmhartigheid.
Te overwegen valt bv. om voor de grote feestdagen, 
vereenzaamde familieleden of kennissen (op tijd) uit te nodigen 
voor een gemeenschappelijk diner.
Natuurlijk kunnen dit ook andere eenzame mensen zijn.
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9.6 DE GEVANGENEN BEZOEKEN

‘Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ 
De vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland (http://www.gevangenenzorg.nl) 
brengen deze Bijbelse oproep uit Mat. 25,36 in praktijk. 
Zij bezoeken gedetineerden in de gevangenis 
of gaan thuis op bezoek bij familieleden van gevangenen. 
De vrijwilligers bieden een luisterend oor en morele steun 
omdat we geloof hebben in herstel. 
Daarnaast denken ze mee bij praktische problemen.
De vrijwilligers worden gecoacht en begeleid door maatschappelijk werkers 
op het kantoor van Gevangenenzorg Nederland. 

De vrijwilligers krijgen na aanmelding een training 
zodat ze toegerust aan de slag gaan. 
Jaarlijks is er een vrijwilligersdag waar ontmoeting en toerusting centraal staan.

9.7 DE DODEN BEGRAVEN

Terwijl de zes eerste werken van barmhartigheid gebaseerd zijn 
op de woorden van Christus volgens Matteüs 25,35-36 
voegde Paus Innocentius III (1198-1216) daar in het jaar 1207 
het zevende werk ‘de doden begraven’ aan toe. 
Het is ontleend aan het Bijbelboek Tobit, waarin naast twee bekende, 
ook door Christus genoemde werken van barmhartigheid, 
speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt: 
“Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; 
als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve 
zag liggen, dan begroef ik het” (Tobit 1,17).
In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen 
had het moeilijke en gevaarlijke werk van ‘doden begraven’ 
immers een bijzondere waarde.

Vandaag wordt bij ons het begraven of cremeren 
van overledenen door professionele instanties verricht. 
Maar met de zorg voor de (parochiële) kerkhoven kan men 
in overdrachtelijke zin nog altijd voor de overledenen zorgen.

In vele parochies zorgen vrijwilligers voor het onderhoud 
van het parochiële kerkhof. 
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Het is goed, om hen in het Jaar van de Barmhartigheid bewust te maken, 
dat één van de werken van barmhartigheid is en zeer gewaardeerd wordt.

In sommige parochies is een grote opknapbeurt van het kerkhof 
(bv. vóór Allerzielen) ook een actie van de vormelingen 
in het kader van hun vormselvoorbereiding! Dat verdient navolging!

Helaas zien wij in toenemende mate, 
dat lang niet meer alle kerkgangers een kerkelijke uitvaart krijgen.
Dat gebeurt vooral als de beslissing aan de kinderen wordt overgelaten, 
die vaak minder kerkgebonden zijn dan hun ouders.
Uit deze en andere redenen hebben meerdere dekenaten 
een pastorale wilsbeschikking opgesteld, om tevoren alles vast te kunnen leggen.

Detail van de Noodkist van St. Servaas (eind 12e eeuw).
Met teksten uit Mt. 25 op de boven- en onderrand: 

“SITIVI ET DEDISTIS MICHI BIBERE”
(“Ik had dorst en je gaf Me te drinken) 

en 
“INFIRMUS ERAM ET VISITASTIS ME” 

(“Ik was ziek en je hebt Me bezocht”)



Pastorale Wilsverklaring 
Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over leven en sterven. Dat geldt ook bij de bege-
leiding die men wenst bij het sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven 
of gecremeerd wil worden. Voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk 
om op de hoogte te zijn van die wensen. In de situatie van onbekwaamheid kan een tevoren 
vastgelegde wilsverklaring een belangrijk hulpmiddel zijn om te handelen in het belang van 
en in overeenstemming met de wensen van iemand. Een pastorale wilsverklaring biedt be-
trokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale begeleiding te ontvangen die men wenst.

Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik pastorale bijstand. 

1. En wel in de vorm van: 
 m   pastorale gesprekken met een priester 
  m   Ziekenzalving (Bediening) 
  m   ontvangen van de H. Communie thuis. 

2. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke viering: 
  m   Aan de vooravond van de uitvaart/crematie, wens ik:
   m   een avondwake/avondmis
   m   geen viering aan de vooravond 
  m   Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik: 
   m   een Eucharistieviering in de kerk 
   m   een woordviering in de kerk 
   m   alleen een samenkomst in het crematorium. 

3. Vervolgens wens ik te worden 
  m   begraven op het kerkhof van ______________________________________ 
    m   gecremeerd te  ______________________________________________ 
 m   beslissing laat ik aan nabestaanden over 

4. Omtrent een gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachte:
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

Aldus opgemaakt: ______________________ (datum) ______________________ (plaats)

Naam: ___________________________ Handtekening: ___________________________ 
          

Deze verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen. 
Eventueel een afschrift aan de pastoor of vertrouwenspersoon geven.
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10.  VERDIEPINGSBIJEENKOMSTEN OVER 
DE GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID  

De Mgr. Schrijnenstichting gaf in november 2015 een verdiepingsbijeenkomst 
over de geestelijke werken van barmhartigheid. 
Een voorbeeld dat door iedere parochie/dekenaat overgenomen kan worden.

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn minder bekend. 
Ook zij kunnen een hulp zijn in ons dagelijks christelijk leven 
en om te groeien naar het beeld van Christus.

De geestelijke werken van barmhartigheid vinden hun wortels in de Bijbel. 
Het waren de grote kerkvaders Origines 
(in de 2de-3de eeuw) en Sint-Augustinus (in de 4de-5de eeuw) 
die, naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid, 
tot het concept zijn gekomen van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid.

Als spreekster werd Fien Cruts van de Stichting Wijkpastoraat Vrank (Dekenaat Heerlen) 
uitgenodigd. Ze heeft zelfs de Dr. Poelsprijs 2015 voor het beste diaconale project gekregen! 

‘Het werk is hoopvol en vol zorg en werkt voor en met de mensen 
in de wijken aan een duurzame verandering in leefbaarheid.’  
De stichting is gericht op het mooiste in de mensen 
en wil de mensen helpen om hun kracht, inspiratie, zingeving 
en uithoudingsvermogen te hervinden en/of te voeden. 
Zij wil helpen de verloren levenskracht te helen en/of te hervinden.

De dag werd afgesloten met een meditatieviering.
Twee dames lazen de volgende teksten. 
De een las de uitleg van het werk van barmhartigheid, 
de ander de bijhorende Bijbeltekst. 

Omdat de advent bijna begonnen was, stond er een lege kribbe, 
waarin na elk meditatiegedeelte een bloem werd gelegd. 
(Want het mooie dat door een werk van barmhartigheid 
aan de mensen gegeven wordt, ook aan de Heer gegeven wordt)
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De bedroefden troosten
Zoals God zijn volk Israël heeft getroost, zo dienen ook wij 
een troost te zijn voor mensen in nood. 
Meermaals heeft God troostende woorden gesproken bij monde van de profeten. 
Mensen dragen nogal wat leed en droefheid met zich mee in kleine of in grote mate. 
Heel vaak wordt dat verdriet helemaal niet uitgesproken 
omdat ze niet de juiste persoon kennen of omdat ze bang zijn. 
Het kan zelfs zijn dat je er aan de buitenkant niets van merkt, 
maar binnenin huilt hun hart. 
Als katholieken bestaat onze taak erin om deze medemensen te troosten. 
Geen vernederende troost vanuit de hoogte zoals: 
“Och zo erg is het niet”, neen! 
Maar we moeten proberen om in iemands schoenen te staan 
en hem of haar van daaruit helpen door aandachtig te luisteren 
en de juiste woorden te spreken.
Jesaja hoofdstuk 66 vers 13 

De onwetenden onderrichten
De onwetenden onderrichten wil zeggen 
dat je met mensen in gesprek gaat ook wanneer zij met vragen zitten 
omtrent het geloof en het christelijk leven. 
Het veronderstelt natuurlijk dat je zelf ook 
voldoende geloofsbagage hebt meegekregen. 
Wanneer je het niet goed weet kan je altijd doorverwijzen. 
We zijn immers niet in alle gebieden van het geloof even bekend. 
Wanneer je bv. een vraag krijgt van iemand, 
kan je voorstellen om eerst te bidden tot de heilige Geest, 
om inspiratie en de juiste woorden. 
En, wellicht kun je eens een geloofscursus volgen.
Spreuken hoofdstuk 12 vers 1 

De zondaars vermanen
De zondaars vermanen wordt bij  Sint-Augustinus ook wel 
de broederlijke vermaning (correctio fraterna) genoemd. 
Wij zouden zeggen: de zusterlijke vermaning.

Wanneer wij onze medemens iets zien doen dat in strijd is 
met het Evangelie dan kunnen wij hem of haar daarop aanspreken. 
Dat is niet gemakkelijk, maar wel een plicht van echte naastenliefde. 
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“Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt 
en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dat hij die een zondaar 
van zijn dwaalweg laat terugkeren, diens ziel zal redden van de dood 
en tal van zonden zal bedekken” (Jak. 5,19-20). 
Jezus zelf heeft zondaars vermaand, niet uit ergernis, maar uit liefde:
Johannes hoofdstuk 8 vers 10 + Psalm 1 
Vgl. ook Mattheüs 18:15-22

In moeilijkheden goede raad geven
Iemand die in nood is die zoekt naar houvast. 
Als gelovige kun je vanuit je eigen geloofservaring 
jouw eigen houvast delen nadat je eerst heel goed geluisterd hebt. 
Heel vaak is het zo, dat  wanneer iemand bij jou z’n verhaal kan 
en mag doen - zonder dat jijzelf op alles ingaat – hij zichzelf geneest. 
Veel mensen zoeken naar spiritualiteit, naar geloof
… ze voelen zich alsof ze in de mist rijden. 
Wij kunnen daarbij als een lichtbaken zijn op de zoektocht, een engel op hun pad.
Tobit hoofdstuk 4 vers 18 

Lastige mensen geduldig verdragen
Waar mensen samen zijn en samen leven, 
is dit alledaagse kost: ergernis, ongeduld, agressie: 
Wie heeft het niet al eens meegemaakt? 
Het evangelie roept ons op om water bij de wijn te doen 
zodat je elkaar kunt verdragen. 
Wie iemand graag ziet, kan van hem of haar veel verdragen.  
Natuurlijk zijn er ook grenzen… maar dat spreekt voor zich. 
Niemand is volleerd in de naastenliefde.
Genesis hoofdstuk 1 vers 27 en 28
Jacobus 5,7-11 

Aangedane beledigingen vergeven
Iemand vergeven is een gratis service! 
Niemand heeft recht op vergeving. 
Vergeving betekent dat jij je belager vergeeft 
om wat hij je heeft aangedaan. 
De echte christelijke vergeving begint bij de gekwetste persoon. 
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De gekwetste zegt: kom, we slaan de bladzijde om. 
Door te vergeven zeg je nee aan wrok en weiger je 
om je kwetsuren te koesteren
Zelf heb je misschien ook mensen pijn gedaan 
en heb je daar geen vergeving voor gekregen … 
hopelijk kun jij die wel schenken aan degene die jou kwetste. 

Wanneer je écht niet kunt vergeven, kun je God om hulp vragen 
en bijvoorbeeld bidden: 
“Heer, wil jij hem / haar vergeven door mij heen, 
want ik kan het nog niet?”
Matteus 6 vers 12

Bidden voor levenden en doden
Wat bidden betreft moeten we niet te snel denken 
dat het toch niets zal uithalen. Men zegt wel eens: 
“Wie een goede gedachte koestert wordt mijlenver gehoord.” 
Hoe ik denk en spreek over anderen, dat wordt gehoord… 
het wordt aangevoeld als elektriciteit in de lucht.
De Kerk is groter dan de aanwezige geloofsgemeenschap. 
Naast een bisdom is er de wereldkerk met de paus 
en de bisschoppen, met alle gedoopten; 
maar er is ook de gemeenschap met de heiligen in de hemel 
en met alle overledenen. 
Met de heiligen mogen we voor hen ook bidden als één familie. 

Bidden met aandacht samen: Onze Vader 
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11. DE GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

11.1  DE ZONDAARS VERMANEN 

Individueel:
De zondaars vermanen is een heel gevoelig onderwerp, 
want wie luistert graag naar een vermaning, 
wie wil graag horen dat hij fout zit? 

En toch wordt dit werk door de apostel Jakobus 
als een heel belangrijke opdracht gezien:
“Broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt 
en een ander brengt hem tot inkeer, 
weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert, 
zijn ziel zal redden van de dood 
en tal van zonden zal bedekken”(Jak.5,19-20).

De toon maakt zeker ook hier de muziek. 
Je moet dit geestelijke werk zien 
als een broederlijke of zusterlijke vermaning, 
waarbij je met de ander op ooghoogte staat 
en niet neerbuigend op hem neerkijkt. 

Psalm 51 maakt dit heel mooi duidelijk. 
Eerst spreekt de psalmist uitvoerig 
over zijn eigen zondigheid tegenover God 
en smeekt Hem om erbarmen. 
En dan, pas na 13 verzen (!), volgt een enkele vers met de woorden: 
“Dan zal ik de dwalenden uw wegen wijzen, 
alle schuldigen terugvoeren tot U.”

Parochieel:
De Vieringen van Barmhartigheid (zie hoofdstuk 5)
die o.a. ook door de Nederlandse bisschoppen werden voorgesteld, 
roepen tot een gezamenlijk gewetensonderzoek op. 
Zo kan zich ieder van de aanwezigen aangesproken voelen, 
zonder dat er iemand persoonlijk wordt benaderd. 
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11.2 DE ONWETENDEN ONDERRICHTEN

Individueel:
De grondwaterspiegel van de geloofskennis 
is in de laatste 100 jaar nog nooit zo laag geweest. 
Als de meerderheid van de bevolking al niet meer weet, 
wat met Pasen of Pinksteren wordt gevierd, 
dan valt er zeker veel te doen.

Maar voorafgaand aan de vraag, 
wat mensen moeten weten over het geloof, 
komt de vraag naar de motivatie.
Waarom doen zo vele mensen zo weinig moeite 
om zich in het geloof te verdiepen?

Misschien laten de gelovigen te weinig zien, 
hoe verrijkend het geloof is voor hun leven.
Onze tijd heeft immers meer behoefte aan getuigen dan aan leraren. 
Daarom zijn gelovigen die in het alledaagse leven getuigen van hun geloof, 
misschien wel belangrijker dan de professionele geloofsverkondigers.

De bekende journalist Leo Fijen laat in zijn boek  
Geloven op zondagmorgen. Katholieken doorbreken 
de sprakeloosheid. Uitgeverij Kok 2013  heel mooi zien, 
hoe belangrijk authentieke geloofsgetuigenissen zijn, 
zelfs al zijn ze niet allen hoogkerkelijk. 

En is door zo’n geloofsgetuigenis het verlangen gewekt, 
dit ook te willen ervaren, dan is ook de motivatie gegeven 
voor een verdere geloofsverdieping.

Parochieel:
Het Jaar van Barmhartigheid biedt talloze aanknopingspunten 
voor verdiepingsbijeenkomsten. Enkele voorbeelden 
zijn boven al genoemd  (zie blz. 107 en 117).

En hoeveel stof biedt de Bijbel zelf! 
(zie hoofdstuk 4)
Ook is het de bedoeling dat het bisdom lesbrieven uitbrengt 
rond het thema van de barmhartigheid. 
De pastoor of de kapelaan kan ook een geloofscursus geven!
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11.3  VOOR DE LEVENDEN EN OVERLEDENEN BIDDEN

Individueel:
Het gebed voor levenden en overledenen gaat uit van het geloofsfeit, 
dat beiden een gemeenschap vormen. De grote Catechismus schrijft: 

“Door allereerst deze gemeenschap te erkennen 
die binnen heel het mystieke lichaam van Christus bestaat, 
heeft de pelgrimerende Kerk 
vanaf de eerste tijden van het christendom 
de nagedachtenis van de gestorvenen met grote piëteit gevierd, en, omdat 
‘het een heilige en vrome gedachte is voor de overledenen te bidden, 
opdat zij van hun zonden zouden worden vrijgesproken,’ 
heeft zij ook voorbeden voor hen opgedragen” (2 Makk. 12,45).
Ons gebed voor hen kan hen niet alleen helpen, 
maar kan ook hun voorspraak voor ons doeltreffend maken (CKK, nr. 958).

In het Jaar van de Barmhartigheid kan men zich voornemen, 
meer voor de levenden en overledenen te bidden. 
Ieder zou bij zichzelf kunnen bidden voor diegenen, 
die zelf niet (meer) kunnen bidden 
en voor de overledenen, 
van wie men de namen ’s ochtends in de krant heeft gelezen.

Parochieel:
In sommige parochies worden beurtelings
de bewoners van een buurt of put aangeschreven en uitgenodigd 
voor een speciale Mis, waarin voor hun intenties extra wordt gebeden.

Deze bijzondere viering kan bv. ook plaats vinden 
als een openluchtmis rond een kapelletje, 
dat door diezelfde buurt wordt onderhouden.

Eveneens is het heel zinvol, 
om voor speciale aangelegenheden (bv. een zwaar zieke) 
in gebed bij elkaar te komen in een van de vele kapelletjes, 
die onze provincie rijk is.
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11. 4 IN MOEILIJKHEDEN GOEDE RAAD GEVEN

Individueel:
Aan elke raad gaat iets belangrijks vooraf: Luisteren en nog eens luisteren. 

Natuurlijk kost dit tijd. Maar de tijd die je de ander schenkt, 
is in elk geval al iets concreets dat je hem of haar geeft, 
ook al kun je misschien verder geen raad geven

Luisteren naar degene die om raad vraagt, is vaak al voldoende, 
want vertellend vindt hij of zij niet zelden zelf het antwoord. 
Een goede luisteraar ontdekt het verborgen antwoord, 
dat mogelijkerwijs in de vraag zit opgesloten, 
en maakt zijn gesprekspartner erop attent.

Word je om raad gevraagd, is het ook goed 
om even de H.Geest aan te roepen en om wijsheid te vragen. 
Vaak is het ook heel nuttig, om samen met je gesprekspartner eerst tot God te bidden.

Parochieel: 
In verschillende grotere plaatsen zijn sinds enkele jaren 
SchuldHulpMaatje-projecten van start gegaan. 
Parochianen ondersteunen en helpen mensen 
bij het op orde krijgen van hun financiële wanorde, 
maar ook om daadwerkelijk uit de schulden te blijven. 

Het aantal mensen dat vaak in problematische schulden terecht gekomen is neemt toe.
Vanuit parochies kunnen we een belangrijke bijdrage leveren 
door er open over te spreken en mensen niet te veroordelen om hun koopgedrag. 
Schulden kunnen veroorzaakt worden door diverse achtergronden 
en uiteenlopende persoonlijke omstandigheden.
Belangrijk is om mensen te helpen om weer grip te krijgen op hun geld. 

SchuldHulpMaatje kan daarbij een belangrijke steunpilaar zijn. 
Info via de Dienst Kerk en Samenleving en/of www.schuldhulpmaatje.nl.

Parochies/dekenaten kunnen ook een Paus Franciscusgroep oprichten 
en vanuit die groep gaan kijken wat zij lokaal kunnen doen voor kwetsbare medemensen. 
Inmiddels zijn in verschillende dekenaten al actieve Paus Franciscusgroepen 
en diaconale activiteiten in samenwerking met bestaande organisaties ontwikkeld. 



- 125 -

Zo heeft bv. de Franciscusgroep in de Parochiecluster Echt 
op zich genomen, mensen te helpen 
die zich met een ingewikkelde hulpvraag bij de pastorie melden.
Het gaat daarbij niet erom, 
het werk van de officiële instanties over te nemen, 
maar om een analyse van het probleem te maken 
en vervolgens te helpen, 
de juiste instantie in de juiste volgorde te benaderen.
Meer informatie is o.a. te vinden op www.pausfranciscusgroepen.nl

Heel succesvol is ook de zogenaamde Bucket Line.

Hulp vragen is moeilijk, zeker als je ziek bent of zorgt voor iemand. 
Terwijl veel mensen bereid zijn om te helpen. 
Bucket Line helpt mensen de kracht te vinden 
om zelf om hulp te vragen aan vrienden en bekenden. 
De website met kalender is daar een handig hulpmiddel bij. 
Zo kan iedereen weer bezig zijn met wat echt belangrijk is: gezondheid en liefde.

Voor meer informatie zie: www.bucketline.nl
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11. 5 DE BEDROEFDEN TROOSTEN             

Individueel: 
(zie ook hoofdstuk 9.2 ‘De Dorstigen laven’, op blz. 111) 
Het is belangrijk, om een nabestaande van een overledene ook te bezoeken 
als de drukke tijd van de eerste rouwbezoeken al voorbij is 
(en de meeste mensen tot de orde van de dag zijn overgegaan). 
Vaak kun je dan veel meer betekenen dan in een eerdere fase.

Parochieel: 
 

CURSUS: AANDACHT AAN ROUWVERWERKING IN DE PAROCHIE

Informatie bij: Drs. Hub Vossen, 
  Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond, 
  tel. 06 24488442, e-mail hubvossendks@gmail.com

Deze avonden zijn bedoeld om vrijwilligers toe te rusten 
om mensen te begeleiden tijdens hun rouwproces

Doel van de bijeenkomsten is: 
a. inzicht vergroten door te verduidelijken wat we verstaan onder verlieservaring en verlies-

verwerking en wat onderling pastoraat hierin kan betekenen. 
b. leren concreet vorm geven aan pastoraat, door het geven van aanwijzingen voor de 

manier waarop de parochie rond verliesverwerking aanwezig kan zijn. 
c. in de cursus zal ook een relatie gelegd worden tussen persoonlijke ervaringen rondom 

geloof en verlieservaringen. 

Werkvormen 
Naast plenaire inleidingen worden de cursisten ook nadrukkelijk aan het werk gezet. 
Zo zal gebruik gemaakt worden van rollenspelen, 
bekijken van video-opnames, luisteren naar audio. 
Al deze werkvormen zijn bedoeld om de cursisten gevoelig te maken voor de grondhouding 
die in het bezoek- en groepswerk rondom rouwbegeleiding essentieel is. 

Hoeveel tijd? 
Op drie donderdagavonden zal een eerste verkenning gemaakt worden. 
Vervolgens zal in onderling overleg afspraken gemaakt worden voor een vervolg.
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11.6 LASTIGE MENSEN GEDULDIG VERDRAGEN

Individueel:
De hardheid en onbarmhartigheid van onze maatschappij 
komt in het alledaagse leven het eerst tot uitdrukking
in de ‘korte lontjes’ die vele mensen schijnen te hebben.
Vaak wordt op kleine irritaties overdreven gereageerd.

Als christenen zouden wij kunnen proberen,
(met vallen en opstaan) een verschil te maken 
en een rustige en vredige sfeer te creëren. 
Volgens de heilige Theresia van Lisieux (1873-1897)
is dit zelfs een weg tot heiligheid.
Toen zij lastig gevallen werd door een irritante medezuster 
achter haar in de koorbank
of door andere medezuster, 
die onbewust het vuile waswater op haar liet neer regenen, 
zweeg ze heel bewust en reageerde niet.
Zo verwandelde ze de kleine irritaties van elke dag 
in lofoffertjes aan God.

Ook van de heilige Monica, de moeder van de H. Augustinus, wordt verteld, 
dat ze haar driftige man Patricius met veel geduld wist te kalmeren 
en uiteindelijke zelfs er toe kon brengen zich te laten dopen.

Parochieel:
In het Jaar van de Barmhartigheid zouden de parochianen opgeroepen kunnen worden, 
zich erop toe te leggen nog verdraagzamer te zijn in de kerk zelf: 

*  de kinderen van de jonge gezinnen niet “uit de kerk te kijken”, maar zich ondanks 
 de soms storende geluidjes te verheugen dat er nog kinderen zijn in de kerk.
*  het zwerfafval rond de kerk op eigen initiatief op te rapen zonder scheldkanonnades 
 op de hangjeugd.
*  de ‘vreemde” kerkgangers met kerstmis welwillend toe te knikken, 
 ook als die je eigen vaste plaats hebben ingenomen. 
*  de onvolkomenheden van de celebrant, de misdienaars of het koor 
 op de koop toe te nemen, omdat je voor God komt en niet voor een perfecte show.
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Sportverenigingen: 
Is bv. een voetbalvereniging, of om het even welke vereniging, 
betrokken bij het Jaar van Barmhartigheid?

Paus Franciscus schrijft: 
“In onze parochies, gemeenschappen,verenigingen en bewegingen, 
kortom, overal waar christenen zijn, moet ieder een oase van barmhartigheid kunnen vinden.” 

(MV, nr.12)

Lees voor het woord ‘barmhartigheid’ de woorden 
‘sportiviteit’, ‘respect’ – het zijn allemaal synoniemen –
dan is het antwoord op bovenstaande vraag dus een volmondig ‘ja’. 

Het is dus een voortdurende aansporing voor sportbesturen en hun leden 
van sportiviteit, in de ruimste zin van het woord, een prioriteit te maken, 
want dat is veel belangrijker dan welk kampioenschap dan ook.

(Hans Gerards in Nieuwsbrief NKS-Voetbal, oktober 2015)

Social media:
Wie een beetje thuis is in de social media
komt regelmatig reacties tegen waarvan je de “schoenen uitvallen”.
De anonimiteit van het internet verleidt mensen ertoe, 
op anders denkende met grove uitspraken te reageren
en ook het laatste fatsoen te laten varen, 
dat men misschien nog zou hebben 
als je oog in oog stond met de ander.

Daarom geldt: 
Ook online ben je christen!
Je flapt er niet alles uit en denkt twee keer na,
voordat je iets (onuitwisbaar!) de wereld in stuurt.

Zeker voor jongeren zou een passend thema zijn,
om aan het Jaar van de Barmhartigheid mede invulling te geven.
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11.7 BELEDIGINGEN VERGEVEN

Individueel:
Paus Franciscus schrijft in de brief, waarmee hij het Jaar van Barmhartigheid aankondigt:

Jezus zegt dat medelijden niet alleen het handelen van de Vader is, 
maar het criterium wordt om te begrijpen wie zijn ware kinderen zijn. 
Kortom, wij zijn geroepen te leven van barmhartigheid, 
omdat ons als eersten barmhartigheid is bewezen. 

Het vergeven van beledigingen wordt de duidelijkste uitdrukking 
van de barmhartige liefde en is voor ons Christenen een imperatief 
waarvan wij niet mogen afzien (zie Mt.18, 21-35).

Hoe moeilijk lijkt het zo vaak om te vergeven! 
En toch, de vergeving is het instrument dat in onze broze handen 
is gelegd om de vrede van het hart te bereiken. 
Wrok, woede, geweld en wraak laten varen 
is een noodzakelijke voorwaarde om gelukkig te leven. 
Laten wij derhalve de aansporing van de apostel aanvaarden: 
“De zon mag over uw toorn niet ondergaan” (Ef. 4, 26). 
En luisteren wij vooral naar het woord van Jezus, 
die de barmhartigheid heeft gesteld als een levensideaal 
en als een criterium van geloofwaardigheid voor ons geloof: 

“Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt. 5,7), 
is de zaligspreking waardoor wij ons met een bijzonder inzet 
moeten laten inspireren in dit Heilig Jaar.  

(MV, nr.9)

Parochieel:
Het bisdom Roermond zal speciale kaarten uitbrengen, 
die dan aan de mensen verstuurd kunnen worden met wie men in onmin leeft.
Op zo’n kaart staat bv. de spreuk: Mijn deur staat voor je open.

Uiteraard kan iemand ook zelf een kaart met een toepasselijke tekst opstellen en versturen.

In de verkondiging kunnen de parochianen 
op deze mogelijkheid vaker geattendeerd worden.
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Notities:
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DEEL 4
AANHANGSEL

12. Heiligen van barmhartigheid

 12.1 H. Margaretha Maria Alacoque
 12.2 H. Faustina Kowalska
 12.2.1 De Rozenkrans van Barmhartigheid
 12.3 H. Martinus van Tours (Sint Maarten)
 12.4 H. Elisabeth van Hongarije
 12.5 H.Vincentius a Paulo
 12.6 H. Pater Pio van Pietrelcina

13. Boeken, DVD’s en partituren

 13.1  Boeken over barmhartigheid en vergeving.
 13.2  DVD’s over barmhartigheid en vergeving.
 13.3 De officiële hymne voor het Jaar van Barmhartigheid.

14. De kerken in het heilig jaar
 
 14.1 Kerken met officiële heilige deuren
 14.2 Speciale biechtkerken
 14.3 Mogelijkheden voor de parochiekerken

15.    Missionarissen van het Jaar van de Barmhartigheid
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12.  HEILIGEN VAN DE BARMHARTIGHEID

12.1 H. MARGARETHA MARIA ALACOQUE 
 (1647 – 1690)  FEESTDAG: 17 OKTOBER

De H. Margaretha Maria Alacoque werd geboren op 22 juli 1647 
in L’Hautecour, Frankrijk, in de provincie Bourgondië 
als dochter van Claude Alacoque en Philiberte Lamyn. 
Als kind studeerde ze bij de Arme Klarissen in Charolles. 
Toen ze net 8 jaar oud was stierf haar vader, 
wat haar gezin in moeilijke omstandigheden bracht, 
die nog erger werden door toedoen van hebzuchtige familieleden. 

“San Michele Santa Margherita Maria Alacoque2”  by User:Giovanni Destefanis - 
Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 
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Van haar 11de tot haar 15de was ze door reumatische koorts 
aan het bed gekluisterd. Rond die tijd ontwikkelde ze 
een grote toewijding tot het Heilig Sacrament 
en maakte ze een belofte aan Onze-Lieve-Vrouw 
dat ze zichzelf in een religieus leven aan God zou toewijden. 
Margaretha bleef toegewijd aan het Heilig Sacrament 
en Christus maakte Zijn aanwezigheid aan haar bekend. 
Later schreef ze: “Op dat moment verlangde ik er enkel naar 
om geluk en troost te zoeken in het Heilig Sacrament.”

Op 25 mei 1671 trad ze op 23 jarige leeftijd toe tot de Orde van 
“Maria Visitatie” in Paray-le-Monial. 
Tijdens de retraite ter voorbereiding van haar kloostergelofte 
kreeg ze een visioen van Jezus waarin Hij haar zei: 
“Aanschouw de wonde in mijn zijde die je voor nu en altijd 
tot je woonplaats zal maken.” 
Op 6 november 1672 legde ze haar geloftes af 
en nam ze de religieuze naam Maria aan. 
Later verscheen Onze Heer aan haar om haar te gelasten 
met de missie om de toewijding aan Zijn Heilig Hart te verspreiden. 
Ze deed dit met de hulp en onder begeleiding 
van haar Geestelijke Begeleider en biechtvader, 
de later ook heilig verklaarde Jezuïet Pater Claude La Colombière (1641-1682). 
Hij had zelf ook veel te lijden, 
met name ook tijdens de vervolgingen in Engeland. 

Onze Heer bleef in visoenen aan haar verschijnen 
en op 27 december 1673, de feestdag van de H. Johannes 
de Evangelist, toen ze voor het Heilig Sacrament neerknielde, 
kreeg ze een visioen waarin Onze Heer haar zei 
dat ze de plaats van de H. Johannes bij het Laatste Avondmaal 
moest innemen, en dat ze als Zijn instrument zou dienen. 
Jezus openbaarde haar Zijn Heilig Hart als teken 
van Zijn liefde voor de mensheid terwijl Hij zei: 
“Mijn goddelijke Hart brandt zo van liefde voor de mensheid ... 
dat het niet langer de vlammen van zijn brandende liefdadigheid 
kan vasthouden en ze via jou wereldwijd moet verspreiden.” 
Ze beschreef dat Zijn Hart in vuur en vlam stond 
en omhuld was met een doornenkroon. 
Onze Heer vertelde haar dat de vlammen 
Zijn liefde voor de mensheid voorstelden, en de doornen 
waren de zondige aard en ondankbaarheid van de mens. 
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Jezus deelde haar mee dat het haar missie was 
om toewijding tot Zijn Allerheiligst Hart te bewerkstelligen, 
en Hij openbaarde haar twaalf beloften aan hen die dit zouden doen.

Het volgende anderhalf jaar had ze nog drie visioenen 
waarin Jezus haar onderwees in een toewijding 
die bekend moest worden als de Negen Vrijdagen. 
Christus inspireerde Margaretha Maria ook 
om het Heilig Uur (van 23-24 uur in de nacht 
van donderdag op 1e vrijdag van de maand) in te stellen 
en de Heilige Communie te ontvangen 
op de eerste Vrijdag van elke maand. 
In de laatste openbaring op 16 juni 1675 verzocht de Heer 
dat een feestdag van eerherstel aan Zijn Heilig Hart 
diende ingesteld te worden op de vrijdag na het octaaf 
(periode van 8 dagen) van Sacramentsdag (Corpus Christi). 

Margaretha Maria vertelde haar overste, 
Moeder Overste De Saumaise over haar visioenen 
en werd met minachting behandeld. 
Het werd haar verboden om de religieuze devoties 
die haar in de visioenen werden gevraagd uit te voeren. 
Ze werd ziek van de spanning, 
en haar overste, die een goddelijk teken verwachtte, 
beloofde om de visioenen van Margaretha Maria te geloven 
als zij genezen werd. 

Margaretha Maria bad en ze genas,en haar overste kwam haar belofte na. 
Binnen het klooster was er echter een groep die sceptisch bleef. 
Haar overste droeg Margaretha Maria op om haar ervaringen voor te leggen aan 
godsdienstgeleerden, maar ze werden als zinsbegoochelingen afgeschilderd. 
Ondanks dit alles werd twee jaar voor de dood van Margaretha Maria in Paray-le-Monial 
de kerk van het Heilig Hart gebouwd. De H. Margaretha Maria stierf op 17 oktober 1690. 

Terwijl ze het Laatste Sacrament ontving zei ze: 
“Ik heb niks anders nodig dan God en mezelf te verliezen in Hart van Jezus”. 
De toewijding tot het Heilig Hart van Jezus werd in 1765 
door Paus Clement XIII officieel erkend en goedgekeurd, 
75 jaar na de dood van Margaretha Maria. 
Deze toewijding tot het Heilig Hart van Jezus is inmiddels wereldwijd verspreid. 
Margaretha Maria werd in maart 1824 door Paus Leo XII eerbiedwaardig 
en op 18 september 1864 door Paus Pius IX zalig verklaard. 
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De inhuldiging van het Feest van het Heilig Hart van Jezus 
gebeurde in 1856 en Margaretha Maria werd in 1920 
door Paus Benedictus XV heilig verklaard. 

De twaalf beloftes van het Heilig Hart
door Onze Heer gegeven aan de H. Margaretha Maria Alacoque

1.  Ik zal hen alle genaden geven die zij nodig hebben voor hun leven.
2.  Ik zal vrede brengen in hun gezin.
3.  Ik zal hen troosten in alle nood.
4.  Ze zullen toevlucht vinden in Mijn Hart tijdens het leven en vooral in het uur van de dood.
5.  Ik zal hen overvloedig zegeningen schenken in alles wat ze doen.
6.  Zondaars zullen in Mijn Hart de bron en oneindige oceaan van barmhartigheid vinden.
7.  De lauwe zielen zullen vurig worden.
8.  De vurige zielen zullen spoedig de grote volmaaktheid bereiken.
9.  Ik zal de huizen zegenen waar het beeld van Mijn Heilig Hart wordt geplaatst en vereerd.
10.  Ik zal de priesters de gave geven om de meest versteende harten te beroeren.
11.  De naam van hen die deze toewijding verspreiden zal in Mijn Hart geschreven staan 
 en hij zal nooit uitgewist worden.
12. Ik beloof u in de overmatige barmhartigheid van Mijn Hart, dat zijn Almachtige liefde 
 aan allen die op de Eerste Vrijdag van Negen opeenvolgende maanden de Communie 
 ontvangen de eindgenade van boetvaardigheid zal verlenen; 
 zij zullen niet in Mijn ongenade sterven, noch zonder de Sacramenten te ontvangen;

(Overgenomen van http://www.trinity.la/sacredhearthl.htm en bewerkt)
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12.2 H. FAUSTINA KOWALSKA (1905-1938)
  FEESTDAG: 5 OKTOBER

Helena Kowalska is het derde kind in een arm Pools gezin 
van tien kinderen. Als ze vijftien jaar oud is, 
begint ze te werken om het gezin te kunnen onderhouden. 
Ze heeft dan slechts drie jaar school gehad, 
mede door de Russische bezetting van Polen. 
Als klein kind voelt Helena zich al aangetrokken tot het Goddelijke. 
Biografen spreken van haar diepe bewustzijn 
van de grote armoede van anderen en de compassie 
die al op vroege leeftijd in haar hart aanwezig is. 
Haar ouders begrijpen deze aantrekkingskracht niet 
en vinden haar religieuze interesse vreemd. 
Ze denken dat het het beste is om haar spirituele interesse 
- die zij niet als normaal zien - te ontmoedigen. 
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Barmhartig en vriendelijk karakter 

Haar zus Josephine herinnert zich dat Helena op haar tiende jaar 
geld probeert te krijgen op dezelfde manier als armen dat doen: 
door zich te kleden in lompen en op deuren te kloppen, 
smekend om aalmoezen. Ze komt vrij depressief terug en zegt: 
“De armen hebben een verschrikkelijk leven. 
Hoeveel zij moeten verdragen om voedsel te krijgen.” 
Helena’s familieleden getuigen later 
dat ze een extreem vriendelijk karakter heeft 
en dat ze vaak voorleest uit de Bijbel als ze op moet passen. 
“Ze begreep, zelfs in de vroege jaren van haar leven, 
dat perfectie inhoudt dat je barmhartig en vriendelijk 
naar anderen bent. Net als dat de Vader in de hemel barmhartig is. 
Leven in vertrouwen is haar sleutel geworden, 
in haar innerlijke leven en haar grondhouding, basishouding, 
terwijl ze streeft naar een ware en authentieke eenheid met God,” 
schrijft Lucyna Krzesinska in 2012 in haar masterscriptie 
‘Saint Faustina Kowalska: Union of Mercy and Trust.’ 

Geen spirituele begeleiding 

Terwijl andere meisjes geïnteresseerd zijn in hun kleding, 
uiterlijk en jongens, is Helena geïnteresseerd in bidden. 
Als ze met haar ouders probeert te spreken 
over haar spirituele ervaringen, 
wordt ze gevraagd om te stoppen met fantaseren hierover. 
Aangezien ze spiritueel niet begrepen wordt en geen begeleiding krijgt, 
houdt ze haar spirituele leven verborgen. 
In stilte probeert ze een leven te leiden om God te behagen. 
“Dit gevoel van afwijzing heeft misschien bijgedragen 
aan haar identificatie met Jezus,” schrijft Krzesinska, 
“En het verhoogde zo haar gevoel om anderen te vergeven.” 

Ontmoeting met Jezus 

Aangezien haar ouders haar geen toestemming geven 
om het klooster in te gaan, probeert Helena een meer werelds leven uit. 
Ze trekt aantrekkelijke kleding aan en gaat naar dansfeesten. 
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In haar latere dagboek schrijft ze over een ontmoeting met Jezus op dit moment, 
waardoor ze een definitieve keuze maakt. 
Jezus vraagt aan haar hoe lang Hij nog moet wachten 
en hoe lang zij Hem blijft afwijzen? 
“Deze woorden lijken Jezus bijna tot een aanbidder te maken, 
op zoek naar een exclusieve en onverdeelde liefde,” aldus Krzesinska. 
Helena gaat direct naar de dichtstbijzijnde kathedraal om te bidden. 
In dat gebed hoort zij Jezus zeggen dat ze naar Warschau moet gaan 
waar ze een klooster zal vinden. 
Zonder afscheid te nemen van haar ouders neemt ze de trein. 
Hier wordt ze naar een priester geleid die ze vertrouwt. 
Hij regelt een plek voor haar om te verblijven 
terwijl er naar een klooster gezocht wordt. 

Het klooster in als Maria Faustina 

Ze bezoekt diverse kloosters, maar wordt telkens afgewezen. 
Bij het klooster van de congregatie 
van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid 
wordt ze uiteindelijk aangenomen. 
Daar ontvangt ze de kloosternaam zuster Maria Faustina, 
waaraan later wordt toegevoegd: ‘van het heilig Sacrament’. 
De naam Faustina betekent ‘begunstigde’. 
Ze brengt het in deze oorspronkelijke Franse zustercongregatie 
niet veel verder dan werkzuster. Ze wordt vrij vaak overgeplaatst, werkt in de keuken 
en in de tuin en komt ten slotte als portierster terecht in Lagiewniki bij Krakau. 
Hier sterft ze na een dertienjarig kloosterleven op 5 oktober 1938 
aan tuberculose. Haar medezusters zeiden over haar: 
“Het is vreemd. Maar zuster Maria Faustina was een gewone religieuze net als wij.” 

Slechte gezondheid 

Over haar begintijd in het klooster schrijft Faustina dat het lijkt 
alsof ze het Paradijs in is gestapt. Maar al snel merkt ze 
dat ze erg weinig tijd heeft om te bidden, 
door de vele taken die ze moet verrichten. 
Na een aantal weken begint haar gezondheid al achteruit te gaan. 
Ze ervaart een diepe duisternis in haar ziel. 
Ze voelt complete verlatenheid en haar goede intenties 
worden vaak afgewezen door haar medezusters. 
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In haar dagboek wordt het bewijs gegeven van haar worstelingen. 
Ze schrijft over haar omgang met het lijden. 
Geleidelijk wordt duidelijk dat “’verlossend lijden voor de redding van de zielen’ 
een onderdeel is van haar missie,” aldus Krzesinska. 
Op den duur begint Faustina over het lijden te schrijven 
als een grote genade: “In het lijden wordt liefde gekristalliseerd. 
Hoe groter het lijden, hoe zuiverder de liefde.” 
Gedurende deze tijd van lijden blijft Faustina wel flitsen van inzicht 
en openbaringen over Gods grote genade ervaren. 

Het dagboek van Faustina 

Om te leren van haar spirituele ervaringen, 
adviseert pater Michaeł Sopocko haar om een dagboek bij te houden 
om de conversaties die zij met Jezus heeft te noteren. 
Wel stuurt hij eerst nog een psycholoog naar haar toe 
om haar te onderzoeken nadat ze hem heeft toevertrouwd met Jezus te praten. 
Nadat ze de psychologische tests heeft doorstaan, 
groeit zijn vertrouwen in haar en moedigt hij haar aan. 
Ondanks haar gebrekkige taalkennis begint ze in 1934 te schrijven. 
De gehele tekst bestaat uit 6 schriften, 
waarvan de laatste dateert van juni 1938. 
Dit wordt later gepubliceerd onder de titel 
Goddelijke Genade in mijn Ziel: Het dagboek van Sint Faustina. 
Het zijn ruim 500 bladzijden aan notities geworden. 
Het dagboek is sindsdien vertaald in vele verschillende talen 
en is het onderwerp van studies geweest. 
In haar dagboeken spreekt Faustina haar verlangens uit 
naar Christus. “Mijn Heer en Meester,” schrijft ze bijvoorbeeld.
 “Maak dat ik niet uitstel om wie ook te helpen, 
maar dat ik steeds gereed sta om mijn evennaaste te troosten 
en op te beuren, ook al noemt men mij ‘vuilnisbak’, 
want ieder komt zijn leed in mijn hart overstorten. 
Ik wil dat het openstaat voor allen die lijden: 
zij vinden er een plaats, daarvoor rust mijn hart in het Hart van Jezus.” 
Maar ook schrijft ze dat ze heilig wil worden 
en hoe spottend daarop gereageerd wordt. 
“Ik merkte dat men mij sinds mijn intrede in het klooster 
er een verwijt van maakte dat ik een heilige wilde zijn 
en dat werd steeds op een spottende wijze gezegd. 
In de aanvang deed me dat pijn, maar later lette ik er niet meer op.” 
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De Barmhartigheid van Christus bekendmaken aan de wereld 

In haar dagboeken maakt ze ook melding 
van haar openbaringen en visioenen. 
Hierin schrijft ze bijvoorbeeld dat Christus haar heeft opgedragen 
de Barmhartigheid van zijn Goddelijk Hart bekend te maken 
aan de wereld. “Het gebrek aan vertrouwen verscheurt mijn hart,” 
klaagt Hij in de eerste openbaring die zij ontvangt. 
“En wat Mij nog het meest grieft, is het gemis aan vertrouwen 
bij uitverkoren zielen, die ondanks alle bewijzen nog twijfelen aan Mijn liefde voor hen. 
Zelfs Mijn dood kan hen daarvan nog niet genoeg overtuigen…” 
Christus belooft vrede aan al degenen die zich vol vertrouwen 
tot die Goddelijke Barmhartigheid wenden. 
Christus doet zelfs zijn beklag bij Faustina. Hij zegt: 
“Hoe kun je na al de bewijzen van Mijn liefde en barmhartigheid 
nog aan Mijn goedheid twijfelen? Weet dat al uw zonden 
Mij minder grieven dan al die twijfel…” 
Hij vraagt aan haar om een nieuw feest van Zijn Barmhartigheid 
te propageren, op de zondag na Pasen. 
Dit feest zou een toevlucht worden voor alle zielen, vooral voor alle zondaars. 
“Wie biecht en op die dag communiceert krijgt 
én vergiffenis van zijn zonden én kwijtschelding 
van de opgelopen straffen,” aldus Christus in Faustina’s openbaring. 
“In zekere zin bevatten de openbaringen ‘niets nieuws’,” 
schrijft het Bredase Apostolaat van Eerherstel in 1957 
in een klein drukwerkje over zuster Faustina. 
“Maar de boodschap beantwoordt zozeer 
aan de noden en behoeften van onze tijd, 
sluit bovendien zo harmonisch aan bij wat de H. Geest 
in het leven van de Kerk in onze dagen uitwerkt, 
dat een schouderophalend negeren 
(‘alwéér zo’n simpel nonnetje met alwéér een nieuwe devotie’) 
nauwelijks een katholieke reactie mag heten.” 
Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen 
in de barmhartigheid van Zijn Allerheiligst Hart, 
gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 
drie grote genadegaven:
- het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid.
- de Afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid,
- de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.
Daarnaast vroeg Hij de devotie van het dagelijks gebed om 15.00 
en het bidden van de noveen van barmhartigheid.



- 141 -

Het feest van de goddelijke Barmhartigheid

Op dezelfde dag, dat Zuster Faustina heilig werd verklaard 
(30 april 2000), stelde paus Johannes Paulus II 
voor de hele wereldkerk het feest van de Goddelijke Barmhartigheid 
in op de eerste zondag na Pasen (Beloken Pasen), 
zoals Jezus het aan Zuster Faustina had verzocht.
Jezus sprak namelijk: “Dit feest komt voort uit Mijn innig medelijden 
en vindt zijn oorsprong in de diepste diepten van Mijn barmhartigheid. 
Op die dag staan alle sluizen van de Hemel, 
waardoor de genade vloeit, open. De ziel die te biechten zal gaan 
en de heilige Communie op die dag zal ontvangen, 
zal volledige vergeving van zonden en straffen verkrijgen. 
Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te komen, 
zelfs al zijn haar zonden zo rood als scharlaken. 
Wanneer haar vertrouwen groot is, 
kent Mijn edelmoedigheid geen grenzen.”
Het is van groot belang, dat op de eerste zondag na Pasen 
de instelling van het Sacrament van de Verzoening 
in het Evangelie wordt verkondigd. 
Jezus noemt beide Sacramenten, Communie en Biecht, 
de bronnen van de Goddelijke Barmhartigheid.
Vervolgens zei Jezus tot zuster Faustina: “O welke grote genaden 
zal Ik aan de zielen geven die dit gebed bidden. 
Laten zij terugkeren naar de bron van Mijn barmhartigheid nu er nog tijd is. 
Laten zij profiteren van het Bloed en het Water, 
dat voor hen vergoten werd. Voordat Ik kom als rechter, 
zet Ik eerst de deur van Mijn barmhartigheid wijd open. 
Hij, die weigert door de deur van Mijn barmhartigheid te gaan, 
moet door de deur van Mijn rechtvaardigheid. 
Ik wil de lijdende mensheid niet straffen, 
maar Ik verlang ernaar hen te genezen, 
hen te drukken aan Mijn barmhartig Hart. 
Ik wens dat de hele wereld Mijn barmhartigheid kent.”

De afbeelding van Barmhartigheid

In 1931 krijgt zuster Faustina een heel helder visioen van Jezus 
als de ‘Koning van Goddelijke Genade’. 
Hij is gekleed in een wit gewaad, zijn rechterhand opgeheven 
in een teken van zegen en de andere hand wijzend op de borst. 
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Er gaan twee stralen uit vanonder het kledingstuk. 
De een rood en de ander wit. Jezus verklaart: 
“De twee stralen duiden bloed en water aan. 
De doorzichtige straal duidt het water aan 
dat de zielen rechtvaardig maakt. 
De rode straal duidt het bloed aan dat het leven van de zielen is. 
Deze twee stralen kwamen uit de diepten 
van mijn tedere barmhartigheid toen mijn hart 
dat folterende pijn had geleden op het kruis 
door een speer geopend werd. 
Deze stralen beschermen de zielen voor de toorn van mijn Vader. 
Gelukkig is diegene die onder hun bescherming zal wonen, 
want de rechtvaardige hand van God zal geen macht over hem hebben.” 
En Hij zei; “Wanneer je dit gebed met een berouwvol hart 
en met geloof voor een zondaar bidt, 
zal Ik hem de genade van bekering geven. 

Dit is het gebed: ‘O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde 
als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U.’”
De boodschap die ze krijgt bij deze verschijning is: 
“Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld 
dat je ziet, met het onderschrift: ‘Jezus, ik vertrouw op U’. 
Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, 
eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. 
Ik beloof je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, 
niet verloren zal gaan.”  
Ook zei Hij: “Ik geef aan de mensen een vat, 
waarmee zij tot de bron van Barmhartigheid moeten naderen 
om genaden te ontvangen; dit vat is het beeld met het onderschrift: 
‘Jezus, ik vertrouw op U!’” 
“De personen, die vol vertrouwen deze afbeelding vereren, 
de huizen - ja zelfs de steden, waar ze vereerd zal worden - 
zal Ik sparen en beschermen.”
Zuster Faustina laat een schilderij maken van dit visioen. 
laat de afbeelding vermenigvuldigen, 
met de hulp van pater Michaeł Sopocko. 
De afbeelding wordt vervolgens verspreid in Krakau en Vilnius 
en daarna over de hele wereld, 
vanwege de bijzondere genaden die er aan worden toegeschreven. 
Wellicht voor de kunstliefhebbers, zei Jezus ook: 
“De schoonheid van deze afbeelding is niet in de kleurenpracht 
of de kunstwaarde gelegen, maar in mijn genade.”
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Het Uur van Barmhartigheid 

“Om drie uur... verdiep je tenminste even in Mijn lijden, 
met name in Mijn grote eenzaamheid bij het sterven. 
Het is het uur van de grote barmhartigheid. 
Roep de almacht van de barmhartigheid af over de hele wereld, 
vooral over de arme zondaars. 
In dit uur staat de barmhartigheid voor elke ziel wijd open 
en kun je alles vragen voor jezelf en voor anderen. 
De barmhartigheid heeft over de rechtvaardigheid getriomfeerd. 
Daarom verlang Ik van elke ziel, dat zij Mijn barmhartigheid prijst.”
“Smeek mijn barmhartigheid om drie uur af, vooral voor de zondaren. 
Verdiep jezelf al is het maar voor een kort ogenblik in mijn lijden, 
in het bijzonder in mijn verlatenheid op het ogenblik 
van de doodsstrijd. 
Dit is het uur van grote barmhartigheid voor de hele wereld. 
Ik zal het je toestaan in mijn stervensverdriet binnen te treden. 
Op dit uur zal Ik niets weigeren aan een ziel 
die Mij op grond van mijn lijden een verzoek doet.”
“Mijn dochter, Ik herinner je eraan dat je jezelf 
zo vaak als je de klok drie uur hoort slaan 
volledig in mijn barmhartigheid moet onderdompelen 
en die moet aanbidden en verheerlijken. 
Roep haar almacht in voor de hele wereld 
en vooral voor de arme zondaren. 
Want op dat moment werd de barmhartigheid 
voor iedere ziel wijd opengesteld. 
Op dat uur kun je voor jezelf en voor anderen alles verkrijgen 
door er maar om te vragen. 
Het was het uur van genade voor de hele wereld. 
De barmhartigheid zegevierde over de gerechtigheid.

Noveen tot de goddelijke barmhartigheid: 

Deze is bv. te vinden op:
http://www.pmpasbl.be/IMG/pdf/gebednoveengoddelijkebarmhartigheid.pdf 

http://www.kathedraalrotterdam.nl/index.php/vieringen/catechese2/37-
noveen-tot-de-goddelijke-barmhartigheid 
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12.2.1 DE ROZENKRANS VAN BARMHARTIGHEID

“Ik merkte dat ik bezig was bij God voor de wereld te pleiten 
met woorden die ik inwendig hoorde. 
Toen ik op deze manier bad, zag ik dat de engel machteloos was. 
Hij kon de welverdiende straf die vanwege de zonden rechtvaardig was, 
niet ten uitvoer brengen. 
Ik had nog nooit eerder met zo’n innerlijke kracht gebeden als ik toen deed. 
Dit zijn de woorden waarmee ik God smeekte: 

‘Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en bloed, 
ziel en Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, 
tot verzoening voor onze zonden en die van heel de wereld. 
Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig met ons’.

Toen ik de volgende morgen de kapel binnenkwam, 
hoorde ik inwendig deze woorden: 
‘Spreek iedere keer wanneer je de kapel binnenkomt, 
onmiddellijk het gebed uit dat Ik je gisteren geleerd heb’. 
Toen ik het gebeden had, hoorde ik inwendig deze woorden: 
‘Dit gebed zal dienen om mijn toorn te stillen. 

Je moet het gedurende negen dagen op de volgende manier 
op de kralen van de rozenkrans bidden. 

In de allereerste plaats moet je een Onze Vader bidden,     
een Wees Gegroet en de Geloofsbelijdenis.     

Dan moet je op de kralen van het Onze Vader   
de volgende woorden bidden: ‘Eeuwige Vader, 
ik offer U op het lichaam en bloed, de ziel en de Godheid 
van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, 
tot verzoening voor onze zonden en die van heel de wereld.’   
 
Op de kralen van het Wees Gegroet  moet je de volgende woorden bidden:    
‘Omwille van zijn bitter lijden wees barmhartig met ons en met heel de wereld.’ 

Tot slot moet je driemaal deze woorden zeggen: 
‘Heilige God, heilige almachtige God, heilige eeuwige God, 
wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld.’ “
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Rozenkrans vd Goddelijke Barmhartigheid

    - - -

Begin:         Onze Vader 
    Wees Gegroet 
    Geloofsbelijdenis

    

                     1 x   Eeuwige Vader; ik offer U op 
totaal              het Lichaam en Bloed, 
                                 de Ziel en de Godheid 
  5x                 van uw welbeminde Zoon, 
      onze Heer Jezus Christus, 
                     tot vergeving van onze zonden 
                     en die van heel de wereld. 

                    10 x  Omwille van zijn bitter lijden,
     wees barmhartig voor ons 
     en voor heel de wereld.

 

   

Einde:  Heilige God, 
  Heilige almachtige God, 
    3x  Heilige eeuwige God, 
  wees barmhartig voor ons 
  en voor heel de wereld. 

Tekst ten dele overgenomen en bewerkt vanuit: 
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/faustina-kowalska-maria/maria-faustina-kowalska-1905-1938  
en http://gebeden-site.jouwweb.nl/info-over-de-rozenkrans-van-de-godd-barmhartigheid 
en http://faustinakowalska.blogspot.nl/ 
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12.3 H. MARTINUS VAN TOURS (Sint Maarten) (+397)
 FEESTDAG: 11 NOVEMBER

De Mantel

Een achttienjarige Romeinse soldaat is op de terugweg 
naar zijn garnizoen in de Noord-Franse stad Amiens. 
Het is bitter koud. 
Onderweg heeft hij zich in de ogen van zijn medesoldaten belachelijk gemaakt 
door geld en voedsel weg te geven aan arme bedelaars. 
Martinus is te week voor een soldaat. 
Onder de stadspoort stuiten ze op en kleumende man; 
hij ziet blauw van de kou en heeft bijna geen hemd aan het lijf. 
De militairen kijken naar hun collega: 
“Nou, Martinus, wat kun je nu nog verzinnen om te weg geven. 
Straks heb je zelf geen broek meer aan je kont.” 
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Martinus bedenkt zich niet, zwaait zijn warme soldatenmantel van de schouders, 
trekt zijn zwaard en met één houw snijdt hij het kostbare kledingstuk doormidden. 
De ene helft geeft hij de arme man, de andere helft houdt hijzelf. 
“Daar krijg je straks last mee. Die zul je moeten vergoeden.” 
Omstanders wijzen hem na en lachen hem uit: “Moet je die zien!”
Een heldendaad. Die nacht had Martinus een droom. 
Hij zag Christus in de hemel gehuld in zijn halve mantel. 
Hij zei tegen de engelen: “Martinus is nog maar geloofsleerling. 
Maar hij heeft begrepen: wat je aan de minste van de mensen doet, doe je aan Mij.”

Sinds kort heeft Martinus zich opgegeven als kandidaat 
voor de nieuwe godsdienst van het christendom. 
Wat moet zo’n nieuweling doen? Geen regels uit zijn hoofd leren, 
maar ze in praktijk brengen: bidden, sober leven en aan liefdadigheid doen. 
Kort daarna is hij gedoopt. Een christen mag niet doden. 
Hij laat zijn officier weten dat hij ontslag neemt uit het leger. 
Deze hoont: “Je bent zeker te bang voor de veldslag van morgen?” 
Ze waren intussen naar Worms aan de Rijn gemarcheerd 
om daar binnenvallende Franken te bevechten. 
“Ik zal u laten zien van niet. 
Zet me morgen maar aan handen en voeten gebonden midden op het slagveld.” 
Die morgen wordt er geen slag geleverd; de vijand komt met vredesvoorstellen. 

Martinus gaat naar huis, zijn ouders bezoeken. 
Hij hoopt ze over te halen christen te worden. 
Moeder doet het; vader is woedend. 
Die had voor hem een glansrijke carrière gedroomd in het leger. 
Was zelf nog in het leger. Had zijn zoon niet voor niets naar oorlogsgod Mars genoemd. 
Martinus vertrekt. Hij heeft een andere vijand te bevechten. 
Die van de harteloze Romeinse cultuur die bolstaat van geweld en angst 
voor wraaknemende goden die niet bestaan maar door cynische priesters worden vereerd.

Martinus wordt monnik. 
Hij doet wat hij als geloofsleerling heeft geleerd: 
bidden, soberheid en aan liefdadigheid doen. 
Leerlingen sluiten zich aan om zijn leven te delen. 
Hij is een innemende man die het altijd voor de eenvoudige mensen opneemt. 
Zij dragen hem op handen. 
Als er een bisschop nodig is in Tours, willen ze Martinus. 
Maar de omringende bisschoppen moeten er niets van hebben: 
hij stinkt en is niet representatief genoeg; geeft te weinig om stijl en decorum. 
De stem van het volk is sterker.
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Bisschop

Als bisschop is Martinus een buitenbeentje. 
Op een feestdag is hij met zijn dienaar onderweg naar de kerk voor een plechtige mis. 
Plots staat er een arme man voor hem. 
Martinus beduidt zijn dienaar iets te geven. 
Maar die doet net of hij niets ziet, glipt de kerk binnen 
en brengt daar alles in gereedheid. 
Intussen geeft Martinus zijn bisschopsmantel aan de man:
“Maak er een goede prijs voor.” 
Hij verstopt zich in de sacristie. 
“U kunt beginnen”, steekt de dienaar zijn hoofd om de hoek. 
“Niet zolang de bedelaar niet is geholpen.” 
Met een kwaaie kop gaat de dienaar naar de markt, 
koopt voor een habbekrats een haveloos geval 
en smijt dat bij de bisschop naar binnen. 
Deze trekt het aan en gaat zo voor in de plechtigheid.

En dat is precies waarom sommige 
meer op stand en status gestelde collega’s 
hem niet moeten. Zoiets doe je niet. 
Zij resideren graag in hun paleis 
en laten zich bij Romeinse overheidsbeambten aan tafel noden; 
hij is onvermoeibaar onderweg om bijgelovige plattelanders te leren 
op God en naastenliefde te vertrouwen, 
en niet bang te zijn voor druïden en priesters van zogenaamde goden 
die dreigen met straf en wraak. 
Vaak is een aanraking al voldoende om mensen zijn weldaad te laten voelen. 
Gratis. Tot hun verbazing hoeven ze er niets voor te betalen.

In Spanje wordt iemand aangeklaagd wegens ketterij; 
hij brengt mensen op een dwaalspoor. 
“Hoe meer je lijdt, hoe beter het is”, beweert hij. 
Op de bisschoppenvergadering pleit Martinus voor mildheid en vergiffenis: 
“We moeten beeld zijn van Jezus in het evangelie.” 
Maar fanatieke collega’s spelen het tot bij de keizer: 
“De ketter bedreigt de eenheid.” De keizer brengt de ketter ter dood. 
Martinus walgt ervan. In de resterende zestien jaar van zijn leven 
- aldus zijn levensbeschrijver - 
is hij nooit meer naar een bisschoppenconferentie toegegaan.
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Tijdens een rondreis door zijn gebied wordt hij getroffen door een hartaanval. 
Hij is eenentachtig. Zijn einde is nabij en hij roept zijn monniken 
bij elkaar om hun zijn laatste wens mee te delen: 
trouw te blijven aan de naastenliefde van Christus en het evangelie. 
De omstanders jammeren: “Vader, we kunnen nog niet zonder u.” 
Hoezeer de bisschop ook verlangt te sterven, hij verzucht: 
“God, als U mij nog nodig hebt, non recuso laborem, 
ik ga het karwei niet uit de weg.” Het hoefde niet meer.

Alleen al in Frankrijk zijn er meer dan drieduizend plaatsen 
die naar Sint Maarten genoemd zijn. 
In Nederland zijn onder andere aan hem gewijde kerken in Utrecht (domkerk), 
Groningen (Martinitoren), Zaltbommel, Venlo en natuurlijk Voorburg. 
Het kerkje waarin men destijds zijn halve mantel (‘cappa’) 
als een kostbaar aandenken bewaarde, heette dan ook ‘capella’: 
daar komt ons woord kapel vandaan. 
En de geestelijke die er dienst deed, heette kapelaan. 
Het stadswapen van Utrecht, halfwit - halfrood, 
stelt de halve rode mantel van Sint Maarten voor.

Bewerkt uit: Heiligennet.nl   [Dries van den Akker s.j.] 
http://www.heiligen.net/heiligen/11/11/11-11-0397-martinus.php
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12.4 H. ELISABETH VAN HONGARIJE (1207-1231) 
  FEESTDAG: 17 NOVEMBER

Zij werd in 1207 in de Hongaarse plaats Sárospatak geboren 
als dochter van koning Andreas II van Hongarije en zijn vrouw Gertrud van Andechs. 
Haar familie telt nog een paar heiligen en zaligen: 
de heilige Hedwig van Silezië († 1243; feest 16 oktober) 
was een nicht van haar en de heilige Elisabeth van Portugal 
(† 1336; feest 4 juli) een achternicht. Elisabeth groeide op in de Wartburg in Thüringen 
(vandaar dat ze ook Elisabeth van Thüringen wordt genoemd)
en huwde met Ludwig IV, landgraaf van Thüringen; 

“Elisabeth elisabeth02” by Vincent de Groot - http://www.videgro.net 
- Eigen werk. Licensed under CC BY 2.5 via Wikimedia Commons 
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ook hij zou later heilig verklaard worden († 1227; feest 11 september). 
Ze kregen drie kinderen, waarvan Gertrudis ook als zalige zou worden vereerd; 
zij staat bekend als Gertrudis van Altenberg († 1297; feest 13 augustus). 
Het was een goed huwelijk; beide echtelieden hadden bijzonder veel hoogachting voor elkaar. 
Met instemming van ‘haar broertje’ zoals Elisabeth 
haar man liefkozend noemde, had zij veel aandacht voor de armen. 
Toen in 1225/26 grote hongersnood uitbrak, 
stelde zij alle voorraden in de koninklijke schuren en opslagplaatsen ter beschikking 
van de talrijke noodlijdenden van die dagen. Zij ging daarin zo ver, 
dat haar schoonfamilie en het paleispersoneel bang werd, 
dat er niets zou overblijven. Met name haar schoonmoeder 
probeerde haar bij haar man in een kwaad daglicht te plaatsen.
In diezelfde tijd vertrok haar man naar Italië 
om zich daar bij Frederik Barbarossa te voegen 
voor een kruistocht naar het Heilige Land. 
Hij overleed onderweg in het Italiaanse plaats Otranto; 1227. 
De twintigjarige Elisabeth bleef achter met drie kleine kinderen, 
en werd door haar zwager, die namens Ludwig de zaken waarnam, van de Wartburg verdreven.
Na veel ontberingen legde ze te Eisenach de geloften af 
die behoorden bij de Derde Orde van Sint Franciscus.
Ze voegde zich bij de communiteit van Marburg. 
Nu kon ze al haar liefde en aandacht geven aan haar armen. 
Ze stichtte een hospitaal en betoonde zich 
een voorbeeldig verzorgster van armen en zieken. 
Midden in haar bezigheden stierf ze in 1231, 
waarschijnlijk uitgeput door een al te strenge boetvaardigheid; 
op dat moment was ze pas vierentwintig jaar oud. 

(Overgenomen van www.Heiligen.net en bewerkt)
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12.5 H.VINCENTIUS A PAULO (1581-1660) 
 FEESTDAG: 19 JULI

Vincentius a Paulo werd geboren in 1581 in het stadje, 
dat sinds 1828 Saint-Vincent-de-Paul heet. 
In 1600 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1605 verbleef hij in Rome, 
waar hij in handen viel van Turkse zeerovers die hem in Tunisals als slaaf verkochten. 
In 1607 wist Vincent te ontvluchten aan de slavenhandelaars. 
In 1612 werd hij pastoor in Clichy en een jaar later huiskapelaan 
en leraar van de gegoede familie Gondi. 

“Saint Vincent de Paul” by Oxxo (photo) 
- Gravure. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 
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In 1617 stichtte hij een vrouwenvereniging 
die zich wijdde aan de zorg voor armen en zieken. 
In 1619 kreeg hij de moeilijke taak 
om als hoofdaalmoezenier te zorgen voor de galeislaven. 
Hij voelde zich met deze mensen, 
die onmenselijk hard moesten werken op de galeien, 
zeer verbonden en hij deed er alles aan om hun lot,
waar mogelijk, te verbeteren. 
Ook trok hij van parochie naar parochie en preekte hij daar 
gedurende drie dagen om de gelovigen de kans te geven 
om orde op geloofszaken te stellen, de zogenaamde volksmissies. 
Tevens verbeterde hij de organisatie en opleiding van de priesters. 
In 1625 stichtte hij de Congregatie der Missie, vanwege de naam 
van hun eerste klooster (het voormalige melaatsenhuis St. Lazare) 
ook wel de lazaristen genoemd. 
Leden van deze congregatie werden uitgezonden om in verre landen, 
waaronder China en Brazilië, het evangelie te prediken.

En in 1633 stichtte hij samen met de heilige Louise Legras-de Marillac (1591-1660) 
een zustercongregatie: de Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo”, 
die nog altijd een grote congregatie is. 

In de loop der tijd ontstonden er ook andere 
door de vincentiaanse spiritualiteit geïnspireerde ordes, 
waaronder in Nederland de zusters van Schijndel.
Van 1643 tot 1652 was hij lid van een raad 
die ook medezeggenschap had bij het benoemen van bisschoppen.
 
Maar hij werd door kardinaal Mazarin uit die raad gezet, 
omdat hij het niet eens was met diens politieke invloed, 
die er onder andere voor zorgde dat Mazarin aan de macht kwam.
Hij stond koning Lodewijk XIII van Frankrijk bij aan diens sterfbed.

Hij zei tegen zijn volgelingen: 
“Ik geef je als klooster de straat, als cel de ziekenkamers, 
als kapel de parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid 
en als sluier de ingetogenheid.” 

(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincentius_a_Paulo) 
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12.6 H. PATER PIO VAN PIETRELCINA (1887-1968) 
 FEESTDAG: 23 SEPTEMBER

Op 21 september 1968 overleed te San Giovanni Rotondo, 
in de ‘enkel’ van Zuid-Italië, pater Pio van Pietrelcina, 
vaak met zijn Italiaanse aanspreektitel Padre Pio, genoemd. 
De wondtekenen van Jezus, die hij vijftig jaar lang 
in zijn handen had gedragen, waren geheel verdwenen, 
zelfs zonder een litteken na te laten.
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Ook Franciscus van Assisi, van wie padre Pio als kapucijn 
een volgeling was, droeg de lijdenstekenen van Jezus. 
Hij was de eerste van wie dit bekend is. 
Men verklaart dit verschijnsel bij Franciscus algemeen uit 
de verandering in de Christusdevotie die zich in zijn tijd voltrok. 
In plaats van naar de triomferende Christus aan het kruis 
richtte de vroomheid zich meer en meer 
naar het lijden en de marteling van Jezus die gekruisigd werd. 
Franciscus echter ontving de stigmata, dat zijn de wonden van Jezus in zijn handen, 
voeten en zijn zijde, pas twee jaar voor zijn dood. 
Bij padre Pio verschenen zij in zijn handen toen hij 31 jaar was. 
Hij had toen al acht jaar lang de pijn ervan gevoeld 
zonder dat zij zichtbaar waren.
Dat hij deze wonden vijftig jaar in zijn lichaam meedroeg 
zonder dat zij gingen etteren, 
maar ook zonder dat er genezing optrad, is medisch onverklaarbaar. 
Er worden aan padre Pio meer onverklaarbare verschijnselen toegeschreven. 
Hij had de gave van bilocatie, dat wil zeggen 
dat hij op twee plaatsen tegelijk kon zijn. 
Zonder zijn klooster in San Giovanni Rotondo te verlaten, 
kon hij overal ter wereld aan iemand verschijnen 
en met hem praten alsof hij lichamelijk aanwezig was. 
Dikwijls ook gaf hij alleen door een aangename geur 
een teken van zijn aanwezigheid. 
Hij kon het leven lezen van mensen die kwamen biechten, 
maar die hun zonden niet konden of wilden belijden, 
en hen alles voorhouden waarin zij tekortgeschoten waren.

Waarschuwing uit het Vaticaan

De rooms-katholieke kerk stelt zich tegenover zulke verschijnselen 
voorzichtig en wantrouwend op. 
Bedrog en subjectieve inbeelding komen te vaak voor. 
Daardoor kwam het dat ook padre Pio 
deze omzichtigheid heeft ondervonden. 
Toen het bekend werd dat hij gestigmatiseerd was, 
stroomden de gelovigen en ook de nieuwsgierigen toe. 
In 1923 waarschuwde het Ministerie voor de Rechte Leer, 
het Heilig Officie, dat het bovennatuurlijk karakter van deze stigmata 
niet vaststond en dat de gelovigen zich daaraan dienden te houden. 
Toen dit niet hielp, werd een jaar later verboden hem te bezoeken 
of met hem te corresponderen. 



- 156 -

Een tijd lang mocht padre Pio geen biecht horen of in het openbaar mislezen.
Zonder enig protest of klacht onderwierp padre Pio zich 
aan deze maatregel. Voor hem waren de stigmata geen uitverkiezing, 
maar een last en een vernedering. 
Hij hield ze dan ook zo veel mogelijk verborgen. 
Aan zijn handen droeg hij altijd halve wanten, 
die alleen zijn vingers vrijlieten. 
Vooral om deze nederige en gehoorzame houding 
werden de kerkelijke beperkingen later ingetrokken.

Stil, simpel, vroom  

Wie was deze padre Pio eigenlijk?
Hij was hij een vrij stille man. Hij kon meesterlijk vertellen 
en hield van spitse opmerkingen en goedmoedige plagerijen. 
Soms kon hij kortaf en bot een gesprek afkappen. 
Vooral als nieuwsgierigen hem in het nauw dreven, 
kon hij boers en bot reageren.

Hij was geen geleerde. 
De priesteropleiding stond toen in Zuid Italië niet op hoog peil. 
Ze duurde zes jaar, maar hij heeft ze slechts gedeeltelijk gevolgd. 
Voor zijn priesterwijding en vlak daarna heeft hij 
om gezondheidsredenen zes jaar doorgebracht in zijn ouderlijk huis 
in zijn geboorteplaats Pietrelcina.

Hij was wel zeer vroom 
en alles wat hij aan ‘wonderbaars’ gedaan of veroorzaakt heeft, 
vindt in deze bijna ziekelijke vroomheid zijn oorsprong. 
Reeds als kind sliep hij dikwijls op de grond 
met een steen als hoofdkussen en geselde hij zich tot bloedens toe, 
uitdrukkelijk om deel te hebben aan het lijden van Jezus 
en ‘aan te vullen wat aan het lijden van Christus ontbrak’. 
Reeds als kind van vijf jaar 
moet hij zijn eerste extases beleefd hebben. 
Men zegt wel eens: 
God schrijft recht op kromme lijnen.
Heel zijn verdere leven is getekend door dit lijden. 
Hij was altijd bezig met het overwegen en het voelen 
van het lijden van Jezus, 
om zo samen met hem deel te hebben 
aan de verlossing van de wereld. 
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Zijn geestelijk leven 

richtte zich niet zo zeer op de eenheid met de verrezen Christus, 
maar op de lijdende en gemartelde Jezus die gekruisigd werd, 
zo intens dat het leidde tot ‘de eenwording des harten’. 
Hij zegt van zijn mystieke ervaring: 
‘Het hart van Jezus en het mijne smolten om zo te zeggen samen. 
Er klopten geen twee harten meer, maar één. 
Mijn hart was verdwenen als een druppel water in de zee.’

Geen afgesloten leven

Padre Pio leidde niet een afgesloten contemplatief leven. 
Meeleven met het lijden van Jezus betekende voor hem 
ook meeleven met het lijden van anderen, 
van alle mensen op heel de wereld. 
De liefde tot God was onafscheidelijk verbonden 
met de liefde tot de mensen. 
Hij noemde zich wel eens een Simon van Cyrene, 
die niet alleen voor Jezus het kruis droeg, maar ook voor alle mensen. 
Voor zoveel mogelijk mensen het kruis van zonden en pijnen 
op zich nemen, dat zag hij als zijn ‘medeverlossende’ zending, 
zijn uitverkiezing en tevens zijn opdracht, 
die hem bijna dagelijks uitputte.
Als hij ‘s morgens in alle vroegte de mis celebreerde, 
doorleefde hij het lijden van Jezus en sloot daar het lijden 
van heel de mensheid bij in, zo intens 
dat het alle aanwezigen aangreep en tot gelijke gevoelens bracht.
Zijn geestelijke leiding stond geheel in het teken van de aanvaarding 
en het uithouden van het lijden en het aanbieden ervan aan God 
‘tot heil van de zielen’.Iedereen leerde hij zijn lijden dragen 
in vereniging met het lijden van Jezus 
tot uitboeting van de zonden in de wereld. 
Vooral als biechtvader voelde hij zich ‘medeverlosser met Christus’. 
Hij was bij het biecht horen even streng als liefdevol. 
Hij stelde zware eisen en niet zelden stuurde hij mensen weg 
zonder vergeving, de absolutie. 
Bij zijn dood noemde de krant van het Vaticaan, de Osservatore Romano, 
dit wegzenden een genade, omdat de meesten naderhand berouwvol terugkwamen.
Met een groot hart voor zondaars en zieken
Ondanks zijn strengheid stroomden de mensen 
van overal ter wereld naar hem toe om te biechten. 
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Soms moesten ze dagenlang wachten om aan de beurt te komen. 
Padre Pio luisterde geduldig 
naar iedereen, alsof hij voor die mens alleen bestond, 
bijna heel de dag door, van ‘s morgens tot ‘s avonds.
In het laatste jaar voor zijn dood heeft men het totale aantal 
van zijn biechtelingen geteld. 
Het waren er ongeveer 250.000, een kwart miljoen.
Zijn liefde tot de mensen ging niet alleen uit naar de zondaars, 
maar evenzeer naar de zieken, die geestelijk of lichamelijk leden. 
Hieruit ontstond het ‘Huis tot Verlichting van het lijden’, 
dat in 1956 werd geopend. 
Het is nu een van de grootste en modernste ziekenhuizen van Italië 
en het wordt nog steeds uitgebreid. 
Volgens de opzet van padre Pio is het niet alleen een huis 
waar zieken liefdevol verzorgd en verpleegd worden, 
maar ook een leerschool van lijden. 
Daar kon men leren om het mysterie van het lijden 
gelaten, overgegeven en liefdevol te aanvaarden 
als meewerken en meeverlossen met Christus.

Deze padre Pio werd op 2 mei 2002 zalig en in 2009 heilig verklaard. 
De reden was niet dat er zoveel wonderbare dingen van hem verteld worden, 
maar dat hij consequent heilig geleefd heeft in geduld, gehoorzaamheid, 
voortdurend gebed en pastorale toewijding aan alle mensen, 
en om zijn eenheid met Christus als medeverlosser 
voor de zonden en de ellende van onze tijd.
Zijn leven is zó doordrenkt van de eigen spiritualiteit, 
de woorden en begrippen van het begin van de twintigste eeuw, 
dat het voor velen in onze streken moeilijk is de kern van zijn leven te vatten. 
Hij is een man die zich totaal aan God gegeven heeft, 
en met zijn kwaliteiten een stap dichter bij God is gekomen 
door al het lijden in de wereld met elkaar te verbinden, 
en het mysterie van het lijden -in zijn lichaam weerspiegeld- 
in Gods licht te beleven en zin te geven. 
Zijn leven is dan een uitnodiging om het lijden niet uit de weg te gaan 
en het onvermijdbare lijden samen met elkaar en met God te dragen en op te dragen. 

(Overgenomen en bewerkt van: http://www.kapucijnen.com/pio.html)

De gegevens van hoofdstuk 12 werden samengesteld door Mgr.E.de Jong
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13.  BOEKEN, DVD’S EN PARTITUREN

13.1 BOEKEN OVER BARMHARTIGHEID 
 EN  VERGEVING

Boeken over Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij

EINDELIJK THUIS – HENRI NOUWEN
Gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’

Prijs: € 13,00 (of € 19,95 luxe uitvoering met full colour afb.)
Bestelnr.: 0429

Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een poster 
waarop een detail van Rembrandts 
‘Terugkeer van de verloren zoon’ stond afgebeeld, 
vormde voor Henri Nouwen het begin 
van een lang geestelijk avontuur. 
Het bracht hem tot een nieuw begrip van zijn roeping 
en gaf hem nieuwe kracht. 
In het hart van dit avontuur staat een schilderij 
uit de zeventiende eeuw en zijn schilder, 
de parabel van de Verloren Zoon op zoek naar de zin van het leven. 
Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en levenservaring 
schetst Henri Nouwen de ervaringen en gevoelens 
van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. 
Hij nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, 
dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijke 
en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, 
op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.

Verkrijgbaar via het Carolushuis: T:    0475-386825
    E:   carolushuis@bisdom-roermond.nl
    W:   www.carolushuis.nl
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THUISKOMEN – HENRI NOUWEN
Verdere gedachten bij Rembrandts 
‘De terugkeer van de verloren zoon’

Prijs: € 13,00
Bestelnr.: 3024

Voor iedereen die geraakt werd 
door Nouwens bestseller Eindelijk thuis. 
Meer dan drie jaar voor hij Eindelijk thuis schreef, 
zijn klassieke, meest succesvolle boek, 
maakte Henri Nouwen een persoonlijke crisis door. 
Tijdens zijn herstel trok hij naar St. Petersburg 
om Rembrandts beroemde schilderij over de verloren zoon 
voor vele dagen en uren te gaan bekijken. 
Dit ontroerende en inspirerende boek is gegroeid 
uit nooit eerder gepubliceerde notities over een workshop 
die Nouwen heeft gegeven over zijn ontmoeting met dit schilderij.  
Nouwen toont dat het mogelijk is om door oefeningen, 
zoals bijvoorbeeld het ‘spiritueel luisteren’, 
in contact te komen met de unieke, onvoorwaardelijke liefde van God.

DE KUNST VAN VALLEN EN OPSTAAN
Nieuwe Nederlandse vertaling van een klassieker 
van de katholieke literatuur. 

Prijs: € 6,50
Bestelnr.: 0822
Auteur: Joseph Tissot

Tissot volgt de geschriften van de heilige Franciscus van Sales 
(1567-16220), bisschop van Genève en kerkleraar. 
Deze boodschap blijft steeds actueel, 
want onze fouten en gebreken hoeven ons niet neerslachtig 
te maken, maar kunnen daadwerkelijk een middel worden tot 
geestelijke groei.
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HET VADERHART VAN GOD

Prijs: € 12,50
Bestelnr.: 0398
Auteur: Floyd McClung Jr.

Wie is God eigenlijk? Hoe is zijn karakter?
De schrijver neemt u mee op een ontdekkingsreis naar God 
als uw Vader. Vaak blijkt ons beeld van God verwrongen te zijn 
door de relatie met onze ouders en ervaringen uit ons verleden. 
De schrijver laat u aspecten van God zien 
die u een vollediger vaderbeeld kunnen geven. 
Hij moedigt u aan stappen tot genezing te nemen 
en een verantwoordelijke houding aan te nemen 
ten opzichte van God en uw medemens te ontwikkelen. 
Dit is alweer de 13e druk van deze bestseller.

BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE 
AAN DE KLEINE ZIELEN

Het dagboek van Marguerite vermeldt de innerlijke gesprekken, 
die  een vrouw uit Chèvremont (B) van 1965 tot en met 1995 
met Jezus zegt te hebben gehad. 
Het bestaat uit 4 delen en heeft het imprimatur 
van o.a. de bisschop van Luik, Mgr. A. Houssiau 

1. Deel I: van 1965 t/m 1975 
2. Deel II: van 1977 t/m 1979
3. Deel III: van 1980 t/m 1987
4. Deel IV: van 1988 t/m 1995  

Voorwoord bij deel IV: 
In deze tijd, nu zoveel mensen, mannen en vrouwen door tal van tragische 
en pijnlijke gebeurtenissen diep worden aangegrepen 
of door allerlei levensomstandigheden zijn gekwetst, 
is het goed hun de boodschap van Gods barmhartige liefde in herinnering te brengen. 
Dit boek moge ertoe bijdragen hun deze liefde grondiger te leren kennen 
en hun hoop te versterken. 
Wij drukken de wens uit zij het lezen in trouw aan de leer van de Kerk, 
die door de paus en de bisschoppen wordt verkondigd 
en waarvan de leden van het Legioen Kleine Zielen en zijn leiders getuigenis afleggen. 
– Luik, 3 juli 1997, getekend: A. Houssiau, bisschop van Luik.
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Boeken over vergeving aan anderen

VERGEVEN

Prijs: € 14,95
Bestelnr.: 3096

Auteur Nancy Leigh DeMoss laat ons zien 
hoe hoog vergeving op Gods agenda staat. 
Met Vergeven heeft zij een indrukwekkend boek geschreven: 
confronterend, Bijbels, praktisch – en heel vertroostend. 
Het doet een dringend beroep op ons om te doen 
wat God zo graag wil: elkaar vergeven, 
zoals wijzelf ook vergeving ontvangen hebben. 
Anderen vergeven hoeft gelukkig niet in eigen kracht. 
God komt ons hierin tegemoet. Als je een ander wilt vergeven, 
heb je namelijk net zoveel genade nodig als om zelf vergeving te ontvangen. 
God suggereert niet dat wat er in ons leven is gebeurd, niet van belang is. 
Als iemand jou op de een of andere manier gekwetst of mishandeld heeft, zegt Hij niet 
dat je het gewoon maar van je af moet schudden, je moet beheersen, 
volwassen moet worden en verder moet gaan met je leven. 
Maar Hij wil deze pijnlijke ervaringen wel gebruiken 
voor onze geestelijke training. Ze maken deel uit van Zijn plan 
om ons te vormen naar het beeld van Jezus, 
zodat Hij verheerlijkt kan worden door ons leven. 

ALS SORRY NIET MEER HELPT 
Eerste Hulp Bij (relatie)Ongelukken

Prijs: € 19,95
Bestelnr.: 0418
Auteur: Gary Chapman

Als sorry niet meer helpt is een praktische EHBO-kit 
bij relatieproblemen. 
Gary Chapman is relatietherapeut en bekend van o.a. 
De vijf talen van de liefde (over de liefdesstijlen van mensen). 
In Als sorry niet meer helpt 
gaat hij in op relatieproblemen bij stellen 
en het belang van goede communicatie daarbij. 
Gary Chapman en Jennifer Thomas geven handreikingen 
om met elkaar in gesprek te blijven en te vergeven waar dat nodig is.
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DE ANDERE KANT VAN DE LIEFDE
Wat is er zo liefdevol aan boosheid?

Prijs: € 16,95
Bestelnr.: 0416
Auteur: Gary Chapman

In De andere kant van de liefde schept de schrijver 
duidelijkheid in onze verwarring rond boosheid 
en leert hij ons onze boosheid op een productieve manier 
te gebruiken, zoals God het bedoeld heeft. 
Ontdek in dit boek:

* hoe u het verschil kunt zien tussen terechte, 
 eerlijke boosheid en onterechte boosheid;
* met welke stappen u uw boosheid om kunt vormen tot een liefdevolle reactie;
* hoe u kunt omgaan met innerlijke boosheid die aan uw hart blijft knagen;
* hoe u uw boosheid volgens twee uitermate belangrijke vragen kunt evalueren;
* hoe u uw boosheid kunt gebruiken om onrecht om te buigen;
* hoe u uw kinderen kunt leren op een goede manier met boosheid om te gaan; 
* hoe u op een wijze, geduldige manier kunt omgaan met iemand die boos is. 

Dit boek bevat ook vragen die u, alleen of in een groep, 
kunt gebruiken voor studie!

LAAT JE VERZOENEN! 
met je lot...met je naaste...met God...

Prijs: € 14,25
Bestelnr.: 3480
Auteur: Jan Hendriks, pr.

Je moet vergeven en je verzoenen. 
Maar dat klinkt wel erg gemakkelijk. Zo eenvoudig ligt dat niet. 
En het is eenvoudiger gezegd dan gedaan. 
Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, 
je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, 
met je lot, met je naaste en met God.
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DE UITDAGING VAN DE LIEFDE
Stappenplan om mijn huwelijk te redden

Prijs: € 14,95
Bestelnr.: 2968
Auteurs: Stephen en Alex Kendrick

Als ze trouwen, beloven jonge mensen elkaar 
onvoorwaardelijk lief te hebben. 
Helaas zijn er veel relaties die op een 
echtscheiding uitlopen. 
‘Ik houd niet meer van je.’ 
zegt één van de partners 
en het huwelijk ligt in puin. 
Alle romantische gevoelens zijn weg 
en een scheiding lijkt onvermijdelijk. 
Is een dergelijk huwelijk nog te redden? 
Waarschijnlijk wel. 

Lees daarvoor De uitdaging van de liefde. 

o Het is een stappenplan van 40 dagen. 
o Eén van de partners kan ermee beginnen. 
o De eerste stap is gemakkelijk: ‘Zeg vandaag niets negatiefs tegen je man of vrouw.’ 
o Elke volgende stap vraagt iets meer van je. 
o Doe het om het hart van je partner terug te winnen. 
o Je wil is bepalend. Niet je gevoel. 
o Houd het 40 dagen vol (of iets langer). 
o Je zult er nooit spijt van hebben.
o DE UITDAGING VAN DE LIEFDE geeft elk huwelijk een nieuwe kans. Ook jouw huwelijk.

‘De uitdaging van de liefde’ is een vertaling van ‘The Love Dare’ en staat centraal in de film 
‘FIREPROOF’ (zie DVD’s) Van de film ‘FIREPROOF’ is een roman verschenen.
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VAN WROK TOT VERGEVING
De sleutel tot geluk

Prijs: € 5,50
Bestelnr.: 3259
Auteur: Francisco Ugarte

We willen allemaal gelukkig zijn. Maar misschien zijn 
veroordeling en wrok voor de meeste mensen wel de 
grootste belemmering tot geluk. We kunnen eenvoudig zien 
hoe wijdverbreid dit probleem van wrok en veroordeling is: 
let maar eens op de kritische toon in vele gesprekken, 
de boosheid, de klaagzangen en klachten, 
de zelfrechtvaardiging, negatieve gedachten, irritaties, 
verwijdering tussen de ene en de andere persoon, onmin in families, 
echtscheidingen, het zinnen op wraak of het eisen van gerechtigheid, 
arbeidsconfl icten, sociale onrust en ook confl icten tussen naties. 
Dit boek gaat de confrontatie aan met dit probleem, 
bestudeert het en biedt perspectief voor oplossingen. 
De bestudering van vergeving is een moeilijk onderwerp, 
maar nog moeilijker is het om deze deugd in praktijk te brengen. 
Tegelijkertijd is het een van de belangrijkste middelen voor de verwezenlijking van geluk. 
Vergeving kan namelijk op een fundamentele manier 
wrok als belangrijkste obstakel voor geluk oplossen.

DE KERK HEEFT JE LIEF!

Prijs: € 12,50
Bestelnr.: 3513
Auteur: Mgr. André Léonard

De pastorale zorg voor mensen van wie het huwelijk is vastgelopen 
vormt een grote uitdaging voor de Kerk in onze dagen, allereerst 
vanwege het feit dat het verschijnsel van ontwrichte en nieuw 
samengestelde gezinnen wijd verbreid is. 
Vervolgens is het een grote uitdaging om op dit gevoelige gebied 
de waarheid van het onverbrekelijke christelijk huwelijk te verbin-
den met een barmhartige benadering van mensen die uit elkaar zijn gegaan, gescheiden of her-
trouwd. Dit boek is de vrucht van veelvuldig luisteren naar mensen in dergelijke situaties. In een 
heldere en directe taal gaat Mgr. Léonard in op de concrete levensproblematieken, waarbij hij 
zich inspant om een onverkorte trouw aan het evangelische ideaal, zoals de Kerk dat voorstelt, 
te verenigen met een warme openheid voor het lijden van concrete mensen.
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Boeken die ingaan op het Sacrament van de Verzoening

TUSSEN GOED & KWAAD
Met uitneembaar special over het sacrament van de biecht 
met mooie getuigenissen en Bijbelmeditatie.

Prijs: € 4,00   DVD    Prijs: € 3,00
Bestelnr.: 3142    Bestelnr.: 2640.40
Redactie: Ilse Cornu & Johan van der Vloet

Kwaad dat mensen elkaar aandoen kan erg manifest zijn, 
maar ook heel subtiel. Een genocide of een terroristische aanslag 
is spectaculair kwaad. Wonden die we meedragen 
uit onze kindertijd zijn minder zichtbaar, 
maar kunnen toch een grote ravage aanrichten. 
Het is heel moeilijk vat te krijgen op het kwaad. 

Dit magazine roept de grote vragen rond kwaad en schuld op. 
Tegelijkertijd wil het ook ankerpunten zoeken. 
Hoe een zin vinden ondanks en doorheen het kwaad? 
Is vergeving de ultieme ‘verlossing’ uit het kwade? 

Interviews met o.a. frère Aloïs van Taizé en Hilde Kieboom 
van St. Egidio. Bestellingen vanaf 30 stuks is € 3,00 per stuk.

GEROEPEN TOT VREDE MET GOD EN MET ELKAAR 
Zonde, bekering en vergeving

Prijs: € 0,75
Bestelnr.: 2533
Auteur:  Godfried Kardinaal Danneels

54 pagina’s tellende brochure over zonde, bekering en vergeving.
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SAMEN VERDER
Wegen naar vergeving en verzoening

Prijs: € 12,95
Bestelnr.: 2818

Vaak zijn er tussen mensen oplopende spanningen 
en conflicten. En ook onze samenleving kent terreur en oorlog, 
denk maar aan de aanslagen op het World Trade Center, 
in Bali, Irak en veel andere plaatsen 
waar mensen op gewelddadige wijze 
met elkaar in conflict komen. 
In dit boek denkt Mgr. Adriaan van Luyn na 
over het kwaad in ons leven, over wegen tot verzoening 
en over het sacrament van boete en verzoening. 
Wat betekent dit sacrament? 
Hoe kunnen we de waarde en het belang ervan 
in onze tijd onder woorden brengen, vooral voor jonge mensen? 
Hoe kan tussen mensen onderling de dialoog 
opnieuw tot stand gebracht worden? 
De auteur schreef dit boek in de vorm van 9 brieven.

HOE BIECHTEN WIJ GOED? 

Prijs: €  3,80
Bestelnr.: 0767
Auteur:   F. Luna

Nodigt de gelovigen ook uit om op een meer geregelde wijze 
te naderen tot het sacrament van boete en verzoening, 
dat Gods gave laat ontdekken en dat ons barmhartig laat zijn 
jegens onze broeders en zusters. 
De biecht “helpt ons ook werkelijk ons geweten te vormen, 
te strijden tegen onze slechte neigingen, 
ons te laten helen door Christus 
en voortgang te boeken in het geestelijk leven”.
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BIECHTKAART 

Uitgave:  Bisdom Roermond
Prijs: € 0,35
Bestelnr.: 1326

Handreiking met gewetensonderzoek bij de voorbereiding 
op het ontvangen van het heilige sacrament van boete en verzoening

DURF TE BIECHTEN! 
Handreiking bij het sacrament van Boete en Verzoening.

Prijs: € 4,35
Bestelnr.: 3474
Auteur:  Harm Schilder, pr.

Dit boekje is een handreiking voor het Sacrament van de Biecht. 
”Hoe gaat biechten; Wat is zonde?; Gewetensonderzoek; 
De kinderbiecht; Het biechtgeheim enz.’ 
Dus ook voor mensen die het bijzondere Sacrament nog niet 
kennen. Voor mensen die gewend zijn om te biechten, 
wil het boekje een bemoediging zijn om verder te gaan. 
Het kan tevens gebruikt worden als hulpmiddel tijdens het 
biechten. Ook zeer geschikt voor kinderen! 
In handig zakformaat. 11,5 x 16,5 cm 80 pag.

DE ZOEN VAN GOD 

Prijs: € 1,90
Bestelnr.: 0023
Auteur:  I. Driessen

Het sacrament van de verzoening 
voor jonge mensen van 8 tot 13 jaar.
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DVD’s over Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij

DVD & LESPAKKET – DE VERLOREN ZOON
Een hedendaagse vertaling van Lc. 15, 11-32.

Prijs: € 15,00
Bestelnr.: 2640.33

Het filmproject De Verloren Zoon van het 
Bisdom Den Bosch is een eigentijdse uitvoering 
van het gelijknamige evangelieverhaal, 
dat in combinatie met een 
thematisch lespakket is samengesteld. 
De film biedt parochies en bisdommen 
een aantrekkelijke catechetische handreiking 
voor vormelingen, tieners en jongeren.

De opzet van het pakket is eenvoudig. 
Aan de vier thema’s uit de film 
‘Dromen’, ‘Vergeving’, ‘Wie is God?’ en ‘Liefde’
zijn verschillende vragen en opdrachten verbonden. 
De grote vrijheid om de methode in- en aan te passen 
is karakteristiek voor het pakket. 
Elk thema heeft vier geloofsniveaus en vier werkvormen. 
In totaal 64 bouwstenen, 
die naar eigen inzicht kunnen worden behandeld. 
Er worden bewust geen leeftijden op de werkvormen geplakt. 
Het geloofsniveau is namelijk niet altijd in leeftijd uit te drukken.

13.2 DVD’s OVER BARMHARTIGHEID 
 EN  VERGEVING

Verkrijgbaar via het Carolushuis: T:    0475-386825
    E:   carolushuis@bisdom-roermond.nl
    W:   www.carolushuis.nl
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DVD’s over vergeving aan anderen

DVD – FIREPROOF
Laat je partner nooit alleen!

Prijs: € 19,50
Bestelnr.: 2640.27

‘Fireproof’ is vooral een bijzondere fi lm, 
omdat die zich hard maakt voor het huwelijk!  
‘Fireproof’ vertelt het verhaal 
van brandweerman Caleb Holt en zijn vrouw Catherine. 
Caleb redt in zijn dagelijks leven regelmatig mensen 
en leeft volgens de erecode van een brandweer team: 
laat je partner nooit achter! 
Maar waar zijn werk zo duidelijk is, is zijn privé leven in crisis. 
Het huwelijk van Caleb en Catherine kent grote spanningen, 
omdat het paar geen tijd heeft voor elkaar. 
Onbegrip en egoïsme gaan hand in hand tot het grote woord klinkt: 
een scheiding wordt gepland. 
Een gesprek met zijn pas tot geloof gekomen vader 
doet Caleb besluiten om een uitdaging aan te gaan. 
40 dagen lang gaat hij aan de hand van een boek 
(‘De uitdaging van de liefde’ (zie boekenlijst) proberen 
zijn huwelijk te redden en te investeren in zijn relatie. 
Maar kan hem dat lukken met zijn andere verplichtingen? 
Het verhaal van ‘Fireproof’ bleek een gevoelige snaar te raken 
bij het bioscooppubliek. 
In een tijd waarin het huwelijk onder druk staat, 
bleek de boodschap van ‘Fireproof’ een bijzondere. 
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DVD - COURAGEOUS
Christelijk vaderschap begint in het gezin

Prijs: € 16,95
Bestelnr.: 2640.51

Regisseur:  Alex Kendrick

Het verhaal gaat over vier agenten in Amerika, 
die een roeping hebben om te dienen en te beschermen. 
Deze handhavers van de wet worden iedere dag geconfronteerd 
met gevaar: De politie van Georgia doet verwoede pogingen 
om de grote drugs handel in de stad een halt toe te roepen. 
Dat lukt niet goed. 
De sheriff dringt er bij zijn agenten op aan om meer tijd 
met hun familie door te brengen, omdat uit de statistieken blijkt 
dat in gezinnen zonder vaders veel meer criminaliteit voorkomt. 
Zijn plaatsvervanger Adam Mitchell (Alex Kendrick) weet niet 
wie zijn biologische vader was, maar hij doet alles 
om zijn kinderen te beschermen. 
Hij is dol op zijn jonge dochter, maar zij heeft problemen 
met de strenge regels die hij haar voor houdt. 
Shane Fuller (Kevin Downes) is - net als zijn ouders gescheiden - 
en heeft met zijn ex vrouw de gezamenlijke voogdij over de kinderen. 
De vier mannen raken bevriend met Javier Martinez, 
een immigrant die geen werk heeft, 
maar Mitchell regelt een baan voor hem. 
Op een dag wordt de dochter van Mitchell gedood 
door een dronken automobilist en dit verwoest het leven van zijn gezin. 
Deze gebeurtenis heeft ook grote impact op de andere agenten. 
Korte tijd later ontdekt Mitchell dat Fuller in beslag genomen drugs 
op het politiebureau steelt en op straat verkoopt. 
Hij moet deze corruptie melden en Fuller beland in de gevangenis. 
Fuller heeft vreselijk spijt van zijn daden 
en vraagt Mitchell om als vaderfi guur voor zijn zoon op te treden. 
Ze komen de drugsbende op het spoor 
en tijdens een heftig vuurgevecht wordt een jong meisje gegijzeld. 
Het dramatische verhaal komt tot een bijzondere ontknoping, 
waarbij de moeilijke invulling van het vaderschap 
goed in beeld wordt gebracht. 
De populaire band Casting Crowns schreef 
het schitterende titelnummer om de fi lm te promoten.
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DVD – OCTOBER BABY
Elk leven is prachtig!

Prijs: € 17,95
Bestelnr.: 2640.54

Hoofdrolspeelster:   Rachel Hendrix
Regisseurs:  Jon & Andrew Erwin 

Aan het begin van de film maakt Hannah aarzelend 
haar eerste stappen op het toneelpodium op de universiteit. 
Net voordat ze haar eerste zinnen kan uitbrengen, 
klapt Hannah  – niet volgens het script – 
compleet in elkaar voor een verbaasd publiek. 

Na talloze medische testen, wijst alles in de richting van een onderliggende oorzaak: 
Hannah’s moeilijke geboorte. Deze conclusie is niets in vergelijking 
tot wat ze over haar ouders hoort: ze is eigenlijk geadopteerd …na een mislukte abortus… 
Onthutst, boos en verward, zoekt Hannah steun bij haar beste vriend Jason. 
Aangemoedigd door zijn avontuurlijke geest, gaat Hannah samen met zijn vriendengroep 
op een Lente vakantie road trip, beginnend aan een reis om haar verborgen verleden 
te ontdekken… en om hoop te vinden voor haar onbekende toekomst.

DVD - THE RAILWAY MAN

Prijs: € 14,95
Bestelnr.: 2640.71

Acteurs: Colin Firth, Nicole Kidman & Stellan Skarsgård
Regisseur:  Jonathan Teplitzky       

In The Railway Man speelt Oscarwinnaar Colin Firth Eric Lomax, 
een Britse legerofficier die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. 
Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Bir-
ma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke 
ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels 
getrouwd is met Patti (Oscarwinnares Nicole Kidman),
 dat de Japanse vertaler die verantwoordelijk was 
voor zijn vreselijke behandeling nog steeds in leven is. 
Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man 
die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren...
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4 DVD-BOX – DE HUWELIJKSCURSUS

Prijs: € 39,95
Bestelnr.: 2640.68
Auteur: Mark Gungor

Als bedenker van de populaire dvd serie 
Lachend op weg naar een beter huwelijk brengt 
Mark Gungor de onderliggende dynamieken 
aan het licht van mannelijke en vrouwelijke relaties. 
Daarmee brengt hij helderheid in veel voorkomende 
relationele problemen en draagt hij praktische 
oplossingen aan. 
Op humoristische wijze komen verschillende 
onderwerpen aan bod die daardoor gemakkelijk 
te onthouden en toe te passen zijn. 
Het geeft partners inzicht en helpt ze 
om er in de eigen relatie praktisch 
mee aan de slag te gaan. 
Deze vierdelige DVD box bevat een schat aan informatie. 
Beleef mee hoe Mark Gungor tegen het leven, de liefde en het huwelijk aankijkt.

DVD 1 - Het verhaal van de twee hersenhelften
Op geheel eigen wijze geeft Mark uitleg over ‘De wet van de relationele wetenschap’ en beant-
woordt hij de vraag hoe het kan dat mannen en vrouwen zo verschillend reageren op situaties.

DVD 2 - De sleutel tot het hebben van geweldige seks
In vijf stappen legt Mark uit hoe echtparen hun seksleven weer spannend kunnen maken.

DVD 3 - HOE BLIJF JE GETROUWD ZONDER DE ANDER WAT TE WILLEN AANDOEN? 
Op onnavolgbare wijze laat Mark zien welke rol de kracht van vergeving binnen een huwelijk 
speelt en wat de functie is van de ‘resetknop’.

DVD 4 - Bonus 
In deze extra DVD gaat Mark in op vragen over en antwoorden op alledaagse, maar heel 
belangrijke vragen met betrekking tot huwelijk en relaties. Met humor als onmisbaar hulpmiddel 
leert Mark hoe partners hun huwelijk weer positieve input kunnen geven.

Mark Gungor, geboren in New York en nog steeds woonachtig in de USA, is inmiddels meer dan 
30 jaar getrouwd met Debbie. Samen hebben zij twee getrouwde kinderen en drie kleinkinde-
ren. Momenteel wonen zij in Green Bay, Wisconsin, waar Mark voorganger is van Celebration 
Church, en directeur van Laugh Your Way America. Daarnaast geeft hij wereldwijd lezingen over 
huwelijks – en gezinszaken.
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13.3 HYMNE VOOR HET 
 HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Tekst: Eugenio Costo
Vertaling: Cissy Suijkerbuijk

Muziek: Paul Inwood

Imprimatur Wilhelmus Kardinaal Eijk, 29 september 2015 

Meerstemmige zetting en mp3 op www.sgv-roermond.nl



- 175 -

14.   DE KERKEN IN HET HEILIG JAAR

14.1 KERKEN MET OFFICIËLE HEILIGE DEUREN 

De heilige Deur
 

Afbeelding van de timpaan boven de middeleeuwse deur van de St. Servaas-basiliek, 
met in de boog de tekst:

+ HEC DOMUS ORANDI DOMUS EST PECCATA LAVANDI + 
+ HOC SUBEAS LIMEN PURGARE VOLENS HOMO CRIMEN +

“Dit huis van gebed is een huis voor het afwassen van de zonde.”
“Ga over de drempel, mens, als je van je zonden gereinigd wilt worden.”

Onder de afbeelding staat de tekst:
+ INTUS PECCATIS LAVACRUM DAT FONS PIETATIS +

“Hierbinnen zal de Fontijn van barmhartigheid u afwassing van zonden schenken”

(Foto en transcriptie teksten uit: E. den Hartog, Romanesque Sculpture in Maastricht, p. 147)
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Een heilige deur of porta sancta is in gebruik 
vanaf de vijftiende eeuw, als een rituele uitdrukking van bekering. 
Pelgrims en penitenten gaan er doorheen 
als beeld van het verlaten van het verleden, van een leven in zonde, 
om over de drempel te gaan naar een toekomst 
in de troost en kracht van de genade. 
Ze gaan van een bestaan in slavernij naar een leven in vrijheid, 
van een bestaan in de duisternis naar het volle zonlicht. 
Deze rituelen gaan vaak vergezeld van gebed, pelgrimage, 
offer, biecht en aflaten. 

Maar de deur krijgt pas haar eigenlijke betekenis, 
wanneer de gelovige haar associeert met Christus. 
Jezus is de Deur. In de woorden van Paus Franciscus: 
“Er is slechts één Weg die de ingang tot het leven 
in gemeenschap met God wijd opent: dit is Jezus, 
de enige en absolute Weg naar verlossing. 
Slechts op Hem kan het woord van de Psalmist in volle omvang 
en waarheid worden toegepast: 
‘dit is de poort van de Heer, 
waar de gerechten mogen binnengaan’ (Ps. 118,20).”

De heilige paus Johannes Paulus II 
geeft een vergelijkbare aansporing, als hij zegt: 
“De aandacht op de deur te richten, 
is de verantwoordelijkheid van elke gelovige: 
de drempel over te gaan. 
Dóór die deur te gaan betekent te belijden 
dat Jezus Christus de Heer is. 

Het is het versterken van het geloof in Hem, 
opdat we het nieuwe leven beleven dat Hij ons heeft gegeven. 
Het is een beslissing die de vrijheid om te kiezen veronderstelt, 
en de moed om iets achter te laten, in de wetenschap 
dat wat men verkrijgt het goddelijk leven zelf is (cf. Mt 13,44-46).” 
(H.Johannes Paulus II, Incarnationis Mysterium (in het heilig jaar 2000), 8). 

Het evangelie van Johannes toont deze relatie tussen Jezus en ons: 
“Waarachtig, Ik verzeker u: wie niet door de deur 
de hof van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt 
op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een bandiet.  
Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. 
Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. 
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Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam, en hij brengt ze naar buiten. 
En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, 
trekt hij voor hen uit, en de schapen volgen hem 
omdat ze zijn stem kennen. 
Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel, 
ze gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem 
van vreemden niet kennen.’ 
In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, 
maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had.
Jezus ging daarom verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: 
Ik ben de deur voor de schapen. 
Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, 
maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd.  
Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: 
die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden. 
Een dief komt alleen maar om te roven 
en te slachten, en om verloren te laten gaan; 
Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.” 

(Joh. 10,1-10)

Het is passend dat de heilige Deur onderdeel uitmaakt 
van een Kerkgebouw. De deur van de Kerk is de ianua ecclesiae
 – “de stille getuige van alle momenten van ons leven” 
(USCCB, About the Jubilee Door, 1999). 
Vaak immers beginnen sacramentele liturgieën bij de deur van de kerk: 
De priester verwelkomt de ouders bij die poort 
als zij hun kind ten doop aanbieden. 
Hier groet hij ook de bruid en bruidegom, 
bij de aanvang van de huwelijksliturgie. 
Op deze plaats begroet hij de catechumenen 
tijdens de rite van de acceptatie. 
En, tot slot, hier begroet hij de kist aan het begin van de uitvaartliturgie. 

De heilige Johannes Paulus II begon zijn pontificaat 
met de mensen uit te nodigen de deuren voor Christus te openen. 
Ook nu, in dit heilig jaar van de Barmhartigheid, 
mogen wij de deur van ons hart openen voor zijn liefdevolle barmhartigheid! 
Moge Hij binnenkomen en verblijf bij ons nemen! 

“Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort 
en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen, 
en we zullen met elkaar aan tafel gaan.”

(Apok. 3,20)
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Daarom, mogen de heilige deur van onze kathedraal, 
en die van andere betekenisvolle kerken, 
waardige symbolen worden van Christus 
en een warme uitnodiging verbeelden 
om Hem in onze gemeenschappen van geloof te zoeken 
en toe te laten. 

In het Jaar van de Barmhartigheid staat de deur centraal. 
De kathedraal en verschillende kerken in ons bisdom hebben 
een officieel aangewezen Heilige Deur, 
die in december geopend zal worden en mensen de kans biedt 
binnen te treden in de kerk, huis van Gods Barmhartigheid.

LIJST VAN OFFICIËLE KERKEN MET EEN HEILIGE DEUR

Deze kerken hebben het hele jaar door een speciaal programma.

In deze kerken kan de JUBILEUMAFLAAT verkregen worden met
1) het doorlopen van de heilige deur, 
2) de biecht, 
3) de H. Mis,
4) de geloofsbelijdenis en 
5) een gebed voor de paus en de intenties die hem aan het hart liggen. 

(zie voor verdere uitleg hoofdstuk 5.9)

Roermond:  Sint-Christoffelkathedraal  
Maastricht:  Sint-Servaasbasiliek              
Maastricht:  Onze-Lieve-Vrouwebasiliek              
Meerssen:  Basiliek van H. Sacrament                    
Sittard:   Onze-Lieve-Vrouwebasiliek                      
Echt:   Sint-Landricuskerk (Bedevaartskerk t.e.v. de H. Edith Stein)
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14.2  SPECIALE BIECHTKERKEN

In deze kerken is regelmatig een biechtvader aanwezig
en meerdere keren per jaar een speciale viering 
van boete en verzoening.

In deze kerken kan de JUBILEUMAFLAAT verkregen worden
door in plaats van het doorlopen van een heilige deur 
een werk van barmhartigheid te verrichten, 
samen met de andere voorwaarden voor een aflaat 
(zie boven en ook hoofdstuk 5.9)

Heerlen:    Sint-Pancratiuskerk 
Houthem-Sint Gerlach:  Sint-Gerlachuskerk        
Maastricht:   Sint-Martinuskerk
Meterik:    Sint-Johanneskerk (eveneens Poolse parochie)
Munstergeleen:   H. Pater Karelkapel
Roermond:   H. Tomaskerk
Sint Odiliënberg:   Basiliek HH. Wiro, Plechelmus, Otger
Steyl:    Kloosterkerk S.V.D. (met graf van de H. Arnold Janssen)
Susteren:   Sint-Amelbergabasiliek
Vaals:    Abdij St. Benedictusberg
Venlo:    Kapel van Genooi
Venray-Smakt:   Sint-Jozefkapel
Wittem:   Sint-Gerarduskerk
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14.3 MOGELIJKHEDEN VOOR DE PAROCHIEKERKEN

1. Een boog in de Kerk 

In Ubach over Worms werkt men aan een boog 
die vanaf december in de kerk zal staan.
Het is een neogotische spanboog (neogotische kerk) 
die echter aan de bovenkant open is: 
het gaat om Gods barmhartigheid die ‘van boven’ komt, 
terwijl ons gebed naar boven opstijgt. 

Het logo en de titel van het
Jaar van de Barmhartigheid 
worden in de basementen 
van de boog verwerkt. 

Rondom zitten vele 
glas in lood raampjes 
waarop gedurende het jaar 
de evangelies uitgebeeld worden 
die de paus in zijn bul noemt. 

Ook de zondagen 
van de sterke tijden 
krijgen een eigen invulling. 

De boog is gemaakt 
van MDF-platen en wordt 
van binnenuit verlicht. 

Als men de kerk binnenkomt, 
nodigt de boog uit 
tot het ontvangen van 
Gods barmhartigheid. 

Bij het verlaten van de kerk 
geeft de boog de werken 
van barmhartigheid 
als zending mee.
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2. Banieren en posters
Er komen banieren beschikbaar met daarop 
de Nederlandse versie van het logo van het Jaar van de Barmhartigheid.

Ook bestaat de mogelijkheid om roll-up banners op speciale plekken in de kerk te plaatsen, 
bv. met een detailafbeelding van de schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt 
of met de “Jezus, ik vertrouw op U” - afbeelding van Zr. Faustina. 
Ook afbeeldingen van de Werken van Barmhartigheid zijn te verkrijgen.

3. Noveenkaarsen
Elke parochie kan gemakkelijk noveenkaarsen bestellen bij haar kaarsenhandelaar. 
De noveenkaarsen kunnen voorzien worden met een afbeelding naar het voorbeeld 
van boven genoemde roll-up banners.

4. Informatiestand
In de informatiestand, die in vele kerken aanwezig is, kunnen gelegd worden:
• Gebedskaarten met het gebed van paus Franciscus 
 voor het Jaar van de Barmhartigheid en een (detail)afbeelding van de schilderij 
 ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt.
• Speciale kaarten met spreuken erop, die de mensen kunnen helpen elkaar te vergeven 
 en een nieuw begin te maken. (zie blz. 129)
• Een overzicht van alle locale activiteiten in de parochie 
 m.b.t. het Jaar van de Barmhartigheid.
• De folders over de Bisdombedevaart naar Rome 
 van zaterdag 12 t/m donderdag 17 november 2016.
• Dit inspiratieboekje  
• Misschien enkele van de speldjes (zie verderop nr.7)

5. Rode loper naar de biechtstoel
Een bijzondere plaats van Godsontmoeting, een plaats waar wij 
Gods barmhartigheid heel persoonlijk kunnen ervaren, is de biechtstoel. 
• Om deze plaats te accentueren, kan een rode loper 
 naar de biechtstoel gelegd worden 
• of kunnen voetstappen op de grond geplakt worden 
 (zie bv.: http://www.stickyshop.nl/Voetstap-stickers-1).
• Verder kan er een spot op de biechtstoel gericht worden
• en/of een uitnodigende boodschap opgehangen worden
 (bv.: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, 
 en Ik zal u rust en verlichting schenken (Mt. 11,28).”)
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6. Het inrichten van een uitnodigende biechtkamer
Als alternatief voor een biechtstoel kan in een zijkapel van de kerk 
of in een andere aangrenzende ruimte een uitnodigende biechtkamer ingericht worden 
met bv. een tafel en twee stoelen en een warme aankleding met mooie afbeeldingen..

7. Speldjes 
Op bladzijde 11 in dit boekje vindt u een beschrijving 
van het internationale logo van het Jaar van de Barmhartigheid.
Het Bisdom Roermond laat van dit logo speldjes maken, opstekers. 

Bijvoorbeeld voor op een revers, op een schooletui, een tas, 
de koormap of waar dan ook. 
Mogelijk nodigt het dragen van het speldje uit 
tot ontmoeting en gesprek over het logo, het thema, de barmhartigheid, 
Gods liefde en wat deze hier en nu voor ons betekent.

De speldjes voor aangeboden tegen kostprijs: slechts één euro. 
Daarmee is het speldje ook mogelijk een dankbare kleinigheid, 
een veelzeggend geschenk... om dank je wel te zeggen tegen iemand 
of om uit te nodigen tot onderlinge barmhartigheid. 

Het Bisdom nodigt daartoe graag uit de speldjes zoveel mogelijk te verspreiden!
Om verspreiding optimaal te bevorderen zijn de speldjes op verschillende plekken verkrijgbaar:
- Op 13 december tijdens de opening 
 van het Jaar van de Barmhartigheid in Roermond

- Daarna: via het Carolushuis te Roermond, Swalmerstraat 100,
  T: 0475-386825, E: carolushuis@bisdom-roermond.nl

- Af te halen (tegen contante betaling) op verschillende parochiekantoren:
 - Maastricht St. Anna/Lambertus, Dr. van Kleefstraat 12,
   T: 043-3432929 - maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
 - Horst St. Lambertus, Hoofdstraat 7, 
  T: 077–3981416 -maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
 - Echt  St.Landricus, Vrijthof 21, 
  T: 0475-481659–dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00uur
 - Landgraaf St. Jozef, Kerkberg 7, 
  T: 045-5312378 – dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
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8. Wat er nog meer komt 
Verder worden er lesbrieven ontwikkeld voor het basis- 
en voortgezet onderwijs over het Jaar van Barmhartigheid.

De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) geeft na goedkeuring door Rome 
de Nederlandse vertaling van de votiefmis De Dei misericordia 
(De barmhartigheid van God) uit.

Verder wordt er – naast de reeds genoemde officiële hymne - 
een lijst gepubliceerd van toepasselijke liederen en psalmen 
voor het Jaar van Barmhartigheid.

9. Programma in Rome (zoals tot 10-11-2015 bekend)

• 29 november 2015: 
 Opening Heilige Deur in Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek) tijdens apostolische reis

• 8 december 2015:
 Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: 
 opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

• van 19 tot 21 januari 2016: 
 organisatie van de ‘Dagen voor de organisatoren van bedevaarten’.

• 10 februari 2016:
 Aswoensdag: 
 Paus Franciscus geeft de missionarissen van de Barmhartigheid 
 het speciale mandaat om te prediken en zonden te vergeven.

• 3 april 2016: 
 viering met bewegingen, verenigingen en religieuze instituten 
 die het apostolaat van de barmhartigheid bedrijven.

• 24 april 2016: 
 dag voor de vormelingen.

• 29 mei 2016: 
 jubelviering voor de diakens van de katholieke Kerk.
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• 3 juni 2016: 
 Hoogfeest van het Heilig Hart: 
 jubelviering voor alle priesters van de Katholieke Kerk.

• 12 juni 2016: 
 dag voor de zieken.

• 26-31 juli 2016: 
 Wereldjongerendagen in Krakau.

• 4 september 2016: 
 dag voor de charitatieve vrijwilligers.

• 25 september 2016: 
 dag voor de catechisten.

• 9 oktober 2016: 
 Feest van Maria, Moeder van Barmhartigheid.

• 6 november 2016: 
 dag voor de gevangenen, viering van de Paus met gedetineerden in de Sint-Pietersbasiliek.

• 20 november 2016: 
 Hoogfeest van Christus Koning: afsluiting van het Jubeljaar.

(www.rkdocumenten.nl/dossier.php?dossier=426 )

Voor dit alles 
en voor de steeds geactualiseerde agenda van activiteiten 

verwijzen wij naar de speciale menuknop 
voor het Jaar van de Barmhartigheid 

op de bisdomwebsite 

www.bisdom-roermond.nl
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15.   MISSIONARISSEN 
VAN HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Op Aswoensdag 2016 zal de Heilige Vader in de St.Pieter 
de Missionarissen van de Barmhartigheid uitzenden.
De rol van de missionarissen wordt in de bul “Misericordiae Vultus” 
in paraaf 18 beschreven. De volgende eigenschappen en functies worden genoemd:

Eigenschappen

De missionarissen zullen:

1. een levend getuigenis ervoor zijn, dat de Vader iedereen opneemt, 
 die zijn vergeving zoekt;

2. allen een ontmoeting aanbieden die vol menselijkheid is,
 een bron van bevrijding, een plaats van verantwoording 
 die het mogelijk maakt alle hinderpalen te overwinnen
 en het leven weer op te nemen dat eens in het doopsel 
 nieuw geschonken werd;

3. zich in hun missie laten leiden door het woord van de apostel:
 “Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten 
 om allen in te sluiten in zijn ontferming” (Rom.11,32);

4. overtuigende predikers van de barmhartigheid zijn;

5. verkondigers van de vreugde van de vergeving zijn;

6. verwelkomende, liefdevolle en medelevende biechtvaders zijn, 
 die in het bijzonder aandachtig en begripvol openstaan 
 voor de moeilijke situaties van elke persoon 
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Functies 

De missionarissen worden door de afzonderlijke lokale bisschoppen
binnen hun eigen land uitgenodigd, om volksmissies 
of andere met het jubileum verbonden evenementen te begeleiden.
In het bijzonder gaat het daarbij steeds 
om de viering van het Sacrament van de Verzoening. 

De Heilige Vader geeft de missionarissen de volmacht 
ook van zonden vrij te spreken, 
die aan de Apostolische Stoel zijn voorbehouden.

Voor het Bisdom Roermond zijn door de Mgr. F. Wiertz 
de volgende priesters gevraagd, 
om als Missionaris van de Barmhartigheid gedurende 
het Jaar van de Barmhartigheid hun diensten aan te bieden:

 • Pastoor R.H. Kanke (r.kanke@home.nl)   

 • Kapelaan C.I. Martinez Celis (carlosivan0221@yahoo.com)

 • Rector B.A.M. van Oudheusden (dekommel@gmail.com)

 • Em. pastoor J.W.J. Snijders (snijders.j.w.j@hetnet.nl)

 • Pastoor W.A. Varela Gaviria (wilson-varela@hotmail.com)

 • Mgr. dr  Th.G.J. Willemssen (th.willemssen@hetnet.nl)

Zij kunnen na hun uitzending door Paus Franciscus op Aswoensdag, 
10 februari 2016, benaderd worden

 • voor medewerking aan vieringen van Barmhartigheid 
  (zie hoofdstuk 5)

 • voor bezinningsbijeenkomsten met biechtgelegenheid
 
 • en natuurlijk voor individuele afspraken 
  voor een pastoraal gesprek of biechtgesprek.
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Notities:
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