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AANZET TOT GESPREKKEN OVER BARMHARTIGHEID 

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2015 

 

Vier punten: 1. Paus Franciscus en de barmhartigheid. 2. Barmhartigheid als eigenschap 
van God. 3. Barmhartigheid als roeping van de Kerk. 4. Hoe doen wij barmhartigheid? 

1. De wapenspreuk van paus Franciscus : miserendo et eligendo, “barmhartigheid 
bewijzend en uitverkiezend”, is ontleend aan een preek van Sint Beda (+735) over de 
roeping van Mattheüs de tollenaar (Mt 9,9). Vanaf zijn priesterroeping was paus 
Franciscus zich bewust dat hij die roeping en die zending niet waardig was. De Heer 
komt voorbij en roept iemand die er niet op rekent, die er niet op voorbereid is. Het is 
Zijn vrije keuze. Hij kiest enkel uit liefde en mededogen. Hij kiest wie Hij zelf wil.  

Gods barmhartigheid brengt Jorge Mario Bergoglio tot een nieuwe kijk op zichzelf. Een 
mens die Gods barmhartigheid ondervindt, gaat de “wanverhouding” beseffen tussen 
Schepper en schepsel. De “heilige” God komt naar een zondige mens. De afstand tussen 
God en mens wordt overwonnen door Gods onvoorwaardelijke, reddende nabijheid. 
Het brengt de mens tot "zondebesef". Voor paus Franciscus horen zondebesef en 
barmhartigheid samen. Vandaar ook zijn voorkeur voor gevangenen, maar ook armen, 
vluchtelingen, kinderen. Paus Franciscus herkent zich in elke mens die geen achting 
meer krijgt, ook niet eigen ogen. Het besef van Gods barmhartigheid - en van eigen 
onwaardigheid - groeit mét de zending.  Steeds wijdere zending doet steeds duidelijker 
Gods barmhartigheid ontdekken én eigen onvermogen. Dit is geen neerdrukkend 
gewicht, maar een bevrijdende waarheid. Dit besef wordt de grondslag en 
voedingsbodem van de "nederigheid".  Een mens die niets meer te verliezen heeft, 
wordt vol van een andere kracht. Geen mens is sterker die wie alle plaats aan God heeft 
gelaten. 

2. Barmhartigheid is de laatste grond van Gods zijn en Gods handelen. God is 
barmhartige liefde. Gods werk in de geschiedenis getuigt niet enkel van het Woord 
(“God sprak en het was”) maar ook van de Liefde (“Hij zag dat het goed was”), dus van 
communio, zoeken naar eenheid en gemeenschap. Schepping, geschiedenis, 
menswording, het mysterie van Christus, gave van de H. Geest en het bestaan van de 
Kerk zijn daardoor getekend. Gods liefde is barmhartigheid, zorg  voor wat niets is of 
dreigt in het niets terug te vallen. Ter wille van het leven en het bestaan. Niet om te 
oordelen, maar om te redden. God is Vader, maar Zijn wezen is moederlijk: het 
hebreeuwse woord voor barmhartigheid duidt op de innerlijkste en innigste gevoelens 
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van een moeder. Heel het leven van Jezus spreekt daarvan. Jezus is het gelaat van de 
barmhartigheid. 

3. Ook heel het leven van de Kerk zou daarvan moeten spreken. Kerk is moeder. Zij is 
dienstbaar aan Gods grenzeloze barmhartigheid voor alle mensen zonder enig 
onderscheid. Paus Franciscus heeft het beeld gebruikt van het "veldhospitaal". Hij 
spoort aan om uit te gaan naar de periferie: geen zelfbehoud maar op zoek gaan naar de 
nood van de anderen. Geen begrafenis-gezichten, maar vreugdevolle verkondiging van 
de (zelf ondervonden) barmhartigheid. Dat kan alleen maar als wij zelf Gods 
barmhartigheid door ondervinding hebben leren kennen, door de persoonlijke ervaring 
van zonde en vergeving.  

Paus Franciscus is gedreven door het verlangen anderen te helpen ontdekken dat iedere 
mens een hart heeft, dat verlangt naar liefde, een hart dat gemaakt is om liefde te 
ontvangen en te geven (zoals de heilige Vincent de Paul de armen zo wilde helpen, dat 
zij konden ontdekken een ziel te hebben). Paus Franciscus verlangt dat hart te wakker te 
maken en te wekken voor Gods barmhartigheid. Daarom is de ontmoeting van persoon 
tot persoon ook zo belangrijk.  De eenheid tussen de mensen op dit harts-niveau is 
dieper dan alle verschillen. De Kerk is “katholiek”, niet alleen omdat haar boodschap 
voor alle mensen is bestemd of omdat zij overal op aarde verspreid is, maar vooral 
omdat zij voor ieders hart bedoeld is. 

4. De zending van de Kerk wordt concreet door onze werken van barmhartigheid. 
Barmhartigheid is geen gevoel maar een daad. Hoe kunnen en moeten wij 
barmhartigheid beoefenen?  

Enkele kenmerken van de barmhartigheid volgens de gelijkenis van “de barmhartige 
Samaritaan” (Lc 10, 30-37): - in lichamelijke nabijheid, zich durven“vuil maken” aan de 
ander; - gaat uit naar hen die ons niet van nature of qua levensstijl of overtuiging nabij 
zijn of zelfs afstoten; - zonder er iets voor terug te krijgen; - in het verborgene (maar 
tegelijk revolutionair); - gul en zonder berekening; - komt in zekere zin vóór alle 
“religieuze” verplichtingen. Wie heeft vandaag onze hulp nodig? Als het niet in het 
groot kan, wat is dan wel in het klein mogelijk (Moeder Teresa) ? Wat zijn de noden van 
onze tijd, waar wij barmhartigheid kunnen bewijzen? Het jaar van de barmhartigheid 
wil ons tot een nieuwe levensstijl brengen. 

Andere beelden in de Evangeliën: de Vader van de verloren zoon (Lc 15,11-32); de 
Goede Herder (Lc 15,3-7); de Vader laat het regenen over rechtvaardigen en zondaars 
(Mt 5,45); zijn leven geven met de bede“vergeef het hun want zij weten niet wat zij 
doen” (Lc 23,34). 

Tot slot zij verwezen naar de traditionele  zeven werken van barmhartigheid: zes van 
deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Mattheüs 25,35-
36). Paus Innocentius III voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: de doden 
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begraven. In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen had het moeilijke en 
gevaarlijke werk van 'doden begraven' immers een bijzondere waarde. De hongerigen 
spijzen; de dorstigen laven; de naakten kleden; de vreemdelingen onderdak geven 
(vandaag bijzonder actueel!); de zieken verzorgen; de gevangenen bezoeken; de doden 
begraven. 

Naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid werden in de 
middeleeuwen zeven geestelijke werken van barmhartigheid uitgewerkt: het zijn 
werken gericht op het lenigen van geestelijke nood. De zondaars vermanen; de 
onwetenden onderrichten; voor de levenden en overledenen bidden; in moeilijkheden 
goede raad geven; de bedroefden troosten; het onrecht geduldig verdragen; 
beledigingen vergeven. 

Wij zullen er zelf op uit moeten gaan en zelf de plaatsen en mensen zoeken die ons 
vandaag nodig hebben. Wij worden uitgenodigd onszelf tot de naaste maken van wie 
dan ook. Wat ons daartoe aanzet, is niet een moraliserende zedenpreek, maar de 
ervaring zelf in een grenzeloze barmhartigheid geborgen te zijn. 

 


