
Inleiding bij de ‘Viering van de Barmhartigheid’ 
   uit het liturgieboekje ‘Viering van de Barmhartigheid’ 
                            uitgave Aartsbisdom Utrecht 
 

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) 
 
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 haart 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 
verbeiding van zijn barmhartige kwijtschelding.” (nr. 24). 
“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.” (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. 


