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Het Heilig Jaar graaft dieper dan 

we denken. Het vraagt om een 

volledig herzien van ons denken 

en handelen in het licht van de 

barmhartigheid, schrijft Jos 

Moons s.j..

Er gebeurt verheugend veel aan het Hei-
lig Jaar van Barmhartigheid. In Amster-
dam bijvoorbeeld wordt in de Nicolaas-
basiliek dagelijks biechtgelegenheid 
verzorgd door de priesters uit de stad. 
Er worden pelgrimages naar heilige 
deuren georganiseerd, en er staan ge-
bedswakes gepland. Ook barmhartig-
heid doen wordt niet vergeten. Zo gaf 
uitgeverij Adveniat onlangs een boekje 
uit met inspirerende verhalen en hand-
reikingen. Voor mij persoonlijk was het 
Heilig Jaar aanleiding om me aan te 
melden als taalcoach voor vluchtelin-
gen; dat telt vast ook als werk van barm-
hartigheid…
Dat zijn stuk voor stuk prachtige initia-
tieven waar de Kerk beter van wordt, de 
wereld meer Rijk Gods, en gelovigen 
heiliger. En toch bekruipt me een aarze-
ling. Want weliswaar verfrist dit de 
Kerk, maar verfrist het genoeg? Welis-
waar woelt dit de grond om, maar woelt 
het diep genoeg? Ik geloof van niet. 

Concilie levend houden
Paus Franciscus heeft bewust gekozen 
voor 8 december 2015 als openingsdag 
voor het Jaar van Barmhartigheid, aldus 
zijn brief (bulle) Misericordias Vultus. 
Hoewel hij enkele woorden wijdt aan het 
Mariafeest van die dag, wijst hij vooral 
naar het Tweede Vaticaanse Concilie, dat 
op 8 december 1965 gesloten werd. Het 
Jaar van Barmhartigheid is bedoeld om 
het Concilie levend te houden 
(MV 4).
Maar wat van het Concilie 
moet levend gehouden wor-
den? Dat verduidelijkt de paus 
met het woord van Johannes 
XXIII uit 1962 dat het Concilie 
gebruik moet maken van “het 
medicijn van barmhartigheid 
in plaats van de wapens van de ge-
strengheid”. Om duidelijk te maken dat 
dat geen losse fl odder is, citeert hij bo-
vendien Paulus VI, die in zijn slottoe-
spraak in 1965 stelde dat de spirituali-
teit van het Concilie verbeeld wordt 
door het verhaal van de barmhartige Sa-
maritaan (MV 4).

Medicijn van barmhartigheid
Deze woorden winnen aan betekenis 
door ze in hun context te verstaan. In de 
tijd voor het Concilie voelde de katho-
lieke Kerk zich bedreigd, onder andere 
door de kritiek van het rationalisme op 
het geloof. De bedreiging was ook heel 
concreet: de paus verloor in de achttien-
de en negentiende eeuw zijn pauselijke 

Het Jaar van Barmhartigheid 
stelt alles in vraag

Al ons doen en denken 
moet herzien worden in het 

licht van barmhartigheid

knopinie

staten. Slechts het huidige ministaatje 
bleef over. In reactie op alle bedreigin-
gen ontstond de zogenaamde bolwerk-
mentaliteit. Met de anti-modernisteneed 
(1910) als slotgracht om de vijand bui-
ten te houden. Onbekend maakte onbe-
mind: nouvelle théologie (vanaf 1935) was 
een scheldwoord en werd pas tijdens 
het Concilie een compliment. 
In die context betekende het spreken 
over het medicijn van de barmhartig-
heid een ingrijpende verandering van 
houding. Geen veroordeling maar be-
moeding. Geen afstandelijk wantrou-
wen maar vriendelijke betrokkenheid. 

Met de nodige strijd brak zich op het 
Concilie de nieuwe houding van “een 
stroom van genegenheid en bewonde-
ring over de menselijke wereld” (Pau-
lus VI) baan.  
Door de woorden van paus Johannes en 
paus Paulus te herhalen, laat paus Fran-
ciscus merken dat Vaticanum II niet al-
leen teksten zijn, maar ook een houding. 
Die houding wil hij levend houden. Hoe 
ziet hij dat precies voor zich? Welke 
houding verhoopt hij, anno 2016? En 
hoe verdiept dat het Jaar van Barmhar-
tigheid?

Rode Lijst
Het probleem dat paus Franciscus sig-
naleert anno nu is niet het bolwerk, maar 

heeft te maken met de barmhartigheid 
zelf. Hij constateert dat die zich aan de 
rand van ons blikveld bevindt, zowel in 
de samenleving als in de kerkelijke theo-
logie, pastoraat, spiritualiteit. Barmhar-
tigheid staat op de Rode Lijst.
Wellicht heeft de paus dat geleerd van 
het boek van kardinaal Kasper over 
barmhartigheid, dat Franciscus tijdens 
het conclaaf las. Tijdens zijn eerste an-
gelustoespraak prees hij boek en schrij-
ver. Kasper merkt onder andere op dat 
barmhartigheid weliswaar een evange-
lisch Grundbegriff is, maar dat het in de 
theologie vaak ontbreekt. Ook in zijn ei-

gen boeken, zoals hij eerlijk 
toegeeft.
De paus laat in zijn brief daar-
om zien hoe belangrijk barm-
hartigheid in het Evangelie is, 
en hoezeer het Gods wezen 
uitmaakt (MV 6-9). Vervol-
gens spoort hij de Kerk aan 
om barmhartigheid en teder-

heid de “draagbalk” van al het kerkelij-
ke handelen te laten zijn. “Alles in haar 
pastoraal handelen zou moeten zijn om-
geven door de tederheid waarmee de 
Kerk zich richt tot de gelovigen: niets 
van haar verkondiging en haar getuige-
nis naar de wereld toe mag zonder 
barmhartigheid zijn.” Kerken zouden 
“oases van barmhartigheid” moeten zijn 
(MV 10-12).

Alles op de helling
Wat betekent dat concreet? Net als tij-
dens het Concilie is er bekering nodig, 
een woord dat paus Franciscus niet toe-
vallig regelmatig gebruikt. Bekering be-
tekent: ‘verandering van houding en 
mentaliteit’ (meta-noia). Al ons doen en 

denken moet herzien worden in het licht 
van barmhartigheid. Bij woorden als 
herzien denken we vaak bezorgd dan 
wel hoopvol aan de bekende heikele 
kwesties. Maar dat is te beperkt! De 
paus stelt niet sommige dingen in vraag, 
maar alles. Alles staat op de helling. 
Het Jaar van Barmhartigheid gaat dus 
over hoe gelovigen denken over hun 
pastoor, ook als hij stottert tijdens de 
preek. Het gaat over hoe kritische gelo-
vigen kritisch zijn – barmhartig of niet 
– en over hoe vrijwilligers met elkaar 
omgaan. Of hoe communiceert een bis-
schop met zijn priesters, ook als ze fou-
ten maken? Andersom natuurlijk net zo. 
En wat is de pastorale strategie van een 
nieuwe priester die liturgische verande-
ringen wil doorvoeren?
Het gaat ook over hoe theologen naden-
ken, bijvoorbeeld over andere christenen 
en hun gemeenschappen, die paus Fran-
ciscus pas ‘andere kerken’ noemde. Ten 
slotte, het gaat óók over de heikele kwes-
ties: hoe gaan we om met tijdgenoten – 
medemensen – die keuzes maken of over-
wegen die niet stroken met letter, met 
leer, en eventueel met het Evangelie?

Kortom, er is tot mijn vreugde veel aan-
dacht voor het Heilig Jaar, met name 
voor de biecht en de werken van barm-
hartigheid. Maar de uitnodiging van 
paus Franciscus gaat nog veel verder. Ze 
is veel radicaler. Hij roept op tot een 
nieuwe mentaliteit: die van Gods barm-
hartigheid. +

Jos Moons is jezuïet en verbonden aan de 
Tilburg School of Catholic Theology. Hij 
werkt aan een proefschrift over het Tweede 
Vaticaans Concilie.

Paus Franciscus roept op tot een nieuwe mentaliteit: die van Gods barmhartigheid.
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