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Inleiding

God is barmhartige liefde
Paus Franciscus schrijft in zijn rondzendbrief, de 
bul �������������ȱ ������ȱ Ȭȱ
��ȱ	�����ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ȭ
����������Ǳȱȃ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
�¢������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���� ����ǯȱ
Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vre-
de. Het is de voorwaarde van ons heil. Barmhar-
�������Ǳȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ��ȱ
allerheiligste Drie-eenheid openbaart. Barmhar-
tigheid: het is de uiterste en hoogste daad waar-
mee 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.”1

 
God is de allerheiligste Drie-eenheid. De open-
baring van deze werkelijkheid, geeft antwoorden 
aan het zoekende hart en verstand van de mens. 
God is niet één iemand, maar drie Personen. Hier-
����ȱ������ȱ �ȱ���������ȱ���ȱȁ	��ȱ������ȱ��Ȃȱǻŗȱ��-
������ȱŚǰŞȱ��ȱŗŜǼǯȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ����ȱ
en heilige Geest beminnen elkaar en ontvangen 
 1 De bul �������������ȱ������ȱȮȱ
��ȱ	�����ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱvan 
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elkaars liefde. In God bestaat zo een eeuwig crea-
tieve uitwisseling van wederkerige liefde. Binnen 
die liefde zijn hemel en aarde geschapen en werd 
de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
God heeft niet uit noodzaak of dwang geschapen, 
maar om in alle vrijheid aan de wederkerige liefde 
een nieuwe uitdrukkingsvorm te geven. De mens 
is dus bedoeld om opgenomen te worden in die 
������ȱ ������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ 	����ǯȱ ������ȱ ��ȱ
de mens geschapen met een vrije wil en is hij een 
����ȱ��ȱ����ȱȁ�����������ȱ �£��Ȃǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��-
maakt om bemind te worden en om te beminnen.

Tot hiertoe is er nog geen sprake geweest van 
barmhartigheid, maar wel van liefde. Is de eeuwi-
��ȱ������ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ	����ȱ��ȱ�������-
����ȱ������ǵȱ��ȱ ����ȱ£���ȱ������ȱ���ȱȁ����������Ȃȱ
na de zondeval? Gaat het dan om een liefde die 
de mens niet in de steek laat, maar komt redden? 
�����ȱ����ȱ��ȱ	���ȱ��������������ȱ���������ȱ��-
£���ȱ���ȱȁ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������Ȃǯȱ���ȱ��-
��������ǰȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ�¢����ȱ£�����ȱ �ȱ
���ȱ ��ȱ��£�ȱ�������£���ȱ����������ǯȱ����£���ȱ
 ����ȱ ������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ȭ���ȱ ������ȱ
wezenlijk een liefde is die geeft, die altijd weer 
�����ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��·�¸��ȱ ���ȱ ������¡ȱ £�����Ǳȱ
ȃ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ£���£���ȱ�����Ȅ2.

ȱ Řȱ ��·�¸��ȱ���ȱ������¡ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȁ����ǰȱ�ȱ�����Ƿ 
van mei 1897, PoésieȱśŚǯŘŘǱȱ�����ȱ�Ȃ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
soi-même.
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Barmhartigheid is dus een gevende liefde, die 
altijd meer geeft dan wij voor mogelijk houden! 
God gaf ons niet alleen Wet en Profeten, maar 
���ȱ��ȱ�������ǯȱ	��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ £���ȱ����ȱ�� �����ǯȱ ��-
zus is de Heer die geneest, duivels uitdrijft, do-
den opwekt, maar die ook aan een Kruis sterft en 
£���ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ
��ȱ����ǯȱ
Hij verrijst uit de dood en is altijd bij ons. Alleen 
onzichtbaar onder ons verblijven was voor Hem 
niet genoeg. Hij maakte zichzelf ontmoetbaar in 
£���ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ��£��ȱ��ȱ����ȱ��-
����ȱ�������ȱ·�ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
van ons leven na onze dood door het geschenk 
���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ������Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ
de hemel met een delen in die eindeloos creatieve 
 ����������ȱ������ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ	����ǯȱ
Altijd geeft God meer dan wij kunnen bedenken. 
Dat is zijn barmhartige liefde. Barmhartigheid is 
dus naast almacht, alwetendheid, rechtvaardig-
heid, heiligheid een wezenseigenschap van God. 
God ís barmhartig.

Wat Gods barmhartigheid bewerkt
God houdt volkomen van iedere mens. Hij ver-
snippert zijn liefde niet over zoveel miljard men-
���ǰȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ
een levensplan, een eigen roeping. Hij wil het 
beste uit ons naar boven halen en ons leiden op 
de weg van de heiligheid. Dat is niet alleen een 
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weg van humaan goed gedrag en goede werken, 
maar vooral een weg van een persoonlijke relatie 
met de Heer Jezus binnen de gemeenschap van 
zijn Kerk. Hij nodigt ons uit om met Hem die weg 
te gaan. Daarbij helpen het dagelijks bidden, de 
veelvuldige communie en een kerkelijk leven. 
Wanneer we Hem beter leren kennen zullen we 
ook zijn wil meer ontdekken, bij grote keuzen zo-
als die van onze roeping, maar ook bij de kleine 
stappen in ons dagelijks leven. Opnieuw luisteren 
we naar Thérèse: “De volmaaktheid bestaat erin 
de wil van God te doen en diegene te zijn die Hij 
wil dat we zijn.”3

Tot Gods barmhartigheid behoort zeker zijn ein-
����£�ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ����ȱ £����ȱ
vooral Bernardus aangeeft, daarvoor is wel be-
rouw nodig. Het beeld van een God of een Kerk 
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱȁ��������Ȃȱ��������ǰȱ
zodat we kunnen blijven zondigen omdat we al-
tijd weer kunnen gaan biechten, is een karikatuur. 
De biecht is een sacrament waarin Christus welis-
 ���ȱȁ��������Ȃȱ���ȱ��ȱ�������ȱ£�����ǰȱ����ȱ
��ȱ
doet dit met het oog op de toekomstige weg. God 
vergeeft, maar wel om ons verder te laten groeien 
��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ ȁ����� �����Ȃȱ ��ȱ �����ǯȱ
��ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ȁ�������ȱ �����ȱ ��������������ȂǷȱ
����ȱ ��������������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ
ȱ řȱ ��·�¸��ȱ ���ȱ ������¡ǰȱ����ȱ �������������, door pater Koen de 

�������ǰȱ������Ȭ����ȱŘŖŖŗǰȱ�Ř�ǯ
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ook een eisende liefde, een veeleisende liefde, 
omdat God meer mogelijkheden in ons ziet dan 
wij in onszelf vermoeden. Augustinus spreekt van 
een “severa misericordia”, een strenge barmhar-
tigheid4. Goede ouders verwennen hun kinderen 
niet, door ze alles maar meteen te geven waar 
£�ȱ ��ȱ������ȱ ǻ��ȱ £�����Ǽǰȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ
steeds volwassener te worden door hen te laten 
 ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���£��ǯȱ��ȱ����������ȱ��� ��-
senheid wil zeggen, zelf geven alvorens te vragen, 
zelf als eerste barmhartig zijn alvorens dit van de 
ander te verwachten.

ȃ����ȱ ����������ȱ £����ȱ � ȱ �����ȱ �������-
���ȱ��Ȅǰȱ£���ȱ��ȱ
���ȱǻ�����ȱŜǰřŜǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
ons hierin door de werken van barmhartigheid. 
“De werken van barmhartigheid zijn daden van 
naastenliefde waardoor we de medemens te hulp 
komen in zijn lichamelijke en geestelijke no-
den. De lichamelijke werken van barmhartigheid 
zijn dan: de hongerigen spijzen, de vreemdelin-
gen herbergen, de naakten kleden, de zieken en 
de gevangenen bezoeken, de doden begraven.”5 
Deze lichamelijke werken zijn afgeleid van woor-
���ȱ���ȱ��£��ȱ£���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱǻ��Ĵ�û�ȱŘśǰřŗȱ
�ǯ�ǯǼǰȱ  �����ȱ 
��ȱ ���ȱ £���Ǳȱ ȃ��ȱ  ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
������Ȅȱ ǻ��Ĵ�û�ȱ ŘśǰŚŖǼǯȱ ���������ȱ £���ȱ ��£��ȱ
 4 Augustinus, Belijdenissen,ȱ����ǯŘśǯ
 5 �����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���, nrs. 2447.
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hier niet, dat christen-zijn alleen bestaat uit het 
verrichten van deze werken van barmhartigheid 
����ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ	��ȱǻ£��ȱ������ȱ
ŗŘǰřŖǼǯȱ ��ȱ ��������������� �����ȱ £���ȱ ���ȱ ��-
derdeel van het grotere geheel van onze directe 
������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
���ǯȱ������ȱ��ȱ �-
��������ȱ �����������ȱ £�����ȱ  �ȱ ���������ȱ ��£�ȱ
hoge lat van de werken van barmhartigheid niet 
eens kunnen halen. We zouden blijven steken in 
af ten toe iets goeds doen voor een ander vanuit 
��£�ȱ������������ȱ������ǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ£���ȱ
dat Jezus meer wil en ons tot meer aanzet.

Dit herkennen we ook in de geestelijke werken 
van barmhartigheid! “Onderricht geven, goede 
raad verstrekken, troost brengen en moed in-
spreken zijn geestelijke werken van barmhartig-
����ǰȱ �������ȱ �����ě����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
geduldig verdragen.”6 Hier horen ook bij: de 
zondaars terechtwijzen en bidden voor leven-
���ȱ ��ȱ �����ǯȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ £���ȱ ��-
gel nog aan toe: nooit aan Gods barmhartigheid 
wanhopen7. Ook hiervoor is duidelijk, dat we dit 
alleen kunnen waarmaken vanuit onze verbon-
denheid met Jezus en met de hulp van de heilige 

 6 �����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���, nrs. 2447.
ȱ ŝȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ��������������ǱȱLeven vanȬ

���ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ��� �������, Deel 2, 1995, 
blz.65; Benedictus, Regel voor monniken 4.74.
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	����ǯȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ç�ȱ������¤ȱ
zijn hierin de geduldige gidsen om ons telkens 
��������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ £�Ĵ��ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
dromen over grote daden, maar doen wat er nu 
gedaan kan worden. De werken van barmhartig-
heid zijn dus uiterst concreet.

Een speciale tijd van Gods barmhartigheid
�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���-
uit de barmhartigheid van God. Altijd hebben zij 
�� ����ǰȱ���ȱ��������Ȃȱ���������ȱ���ȱ�������Ĵ�-
lijke bron van vergeving is. De grote heiligen zijn 
daarbij doorgestoten tot het nog diepere van Gods 
������ǯȱ	��ȱ��ȱ����ȱ������ȱȁ����Ȃȱ����ȱ���ǰȱ
��ȱ��ȱ��ȱ
goedheid zelf; Hij is niet alleen liefdevol voor ons, 
Hij is de liefde zelf. Hij zegt niet alleen van ons te 
houden, maar bewijst het. Franciscus van Assisi 
��������ȱ��£�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���� ��-
����ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ£���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ
zelfgave. Kribbe, kruis en hostie, dat is Jezus in 
zijn volle liefde, daar is Hij het meest zichzelf. Te-
�����ȱ���ȱ�����ǰȱ ��������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ������-
tius a Paulo, Johannes de Deo en zoveel anderen 
zullen op hun eigen wijze deze bodemloze liefde 
ontdekken. Toch lijkt er een soort nieuwe sluis te 
zijn opengegaan aan het einde van de 19e eeuw.

��ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������
ǻŗŜŚŝȱȬȱŗŜşŖǼȱ���ȱ��£��ȱ�� �£��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
zijn heilig Hart. De devotie tot het heilig Hart 
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