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Dierbare Broeders en Zusters, 
 
De teksten van deze zondag zijn één grote lofzang op Gods barmhartigheid.  
Zo zou God in alle rechtvaardigheid zijn toorn kunnen laten woeden tegen het 
godslasterlijk volk dat een stierenbeeld aanbidt, maar, op voorspraak van 
Mozes, toont Hij barmhartigheid en ziet hiervan af. 
Zo zou God ook Saulus, een godslasteraar, vervolger en geweldenaar, in alle 
rechtvaardigheid kunnen straffen. Maar dat doet Hij niet. Hij bewijst Paulus Zijn 
barmhartigheid en maakt hem in rijke overvloed deelachtig aan de genade van 
het geloof en de liefde. 
Hetzelfde geldt ook voor de parabel van het verloren schaap of de verloren 
zoon. Telkens opnieuw zien we dat God tot alles bereid is om, al was het maar 
één enkele zondaar te redden.  
 
En Hij roept ons, christenen, op om binnen te treden in deze dynamiek van de 
barmhartigheid. Wij kunnen immers geen deel hebben aan Gods mysterie 
indien wij geen deel hebben aan Zijn barmhartige liefde. Hij roept ons op te 
bidden en, ja, zelfs ons leven te geven voor de redding van de zondaars.  
En dat is, menselijk gezien, zeker niet evident. Sommige misdadigers zouden 
we liever niet in de hemel zien, dat is een normale menselijke reactie. Maar zo 
denkt God niet. Hij wil werkelijk dat alle mensen gered worden, wie ze ook zijn, 
wat ze ook gedaan hebben. Hij bemint iedere mens zoals een moeder haar kind 
bemint en geeft Zijn leven voor elkeen van ons. Indien de grote zondaars naar 
de hel gaan, dan is het omdat ze tot het einde toe Gods barmhartigheid hebben 
geweigerd. In dat geval blijft alleen Gods rechtvaardigheid over, met alle 
gevolgen van dien. 
 
Vele heiligen zijn Christus gevolgd op deze weg van de barmhartigheid, denken 
we maar aan de kleine Theresia van Lisieux, die zei dat ze het klooster was 
ingegaan “om te bidden voor de zondaars”. Dat was een roeping die ze reeds 
van kindsbeen af had ervaren. Toen ze ooit met haar familie ’s zondags de Mis 
bijwoonde, viel er plots een prentje van de gekruisigde Jezus uit haar missaal. 
Op dat ogenblik zag ze voor zich hoe het bloed van Christus neerstroomde en 
dat er iemand onder moet staan om het bloed op te vangen. Toen besloot ze 
steeds aan de voeten van het kruis te blijven staan, om Christus’ Bloed op te 
vangen en het aan de zondaars te geven.  
Denk ook aan het voorval met Henri Pranzini. Die man was ter dood 
veroordeeld omdat hij twee vrouwen en een kind had vermoord. Het hele land 
verafschuwde de man, maar Theresia besloot op dat moment te bidden voor 
hem, voor zijn bekering. Haar vreugde is dan ook groot wanneer ze te weten 
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komt dat de man, juist voordat hij wordt terecht gesteld, tot driemaal toe het 
kruisbeeld heeft gekust. 
Wij kennen allemaal mensen die verkeerd handelen in hun leven, die het 
verkeerde pad zijn opgegaan. Denken wij soms aan hen? Bidden wij voor hen? 
Opdat ze zich zouden bekeren en deel mogen hebben aan het eeuwig leven? Of 
ergeren wij ons alleen maar, zijn we slechts van haat en koele rechtvaardigheid 
vervuld?  
Onlangs was er heel wat ophef in Frankrijk. Één van ’s lands meest beruchte 
criminelen werd namelijk vrijgelaten en kreeg voor twee jaar onderdak 
aangeboden in één van de kloosters van onze  Congregatie. De man had ooit 
zijn ouders, alsook zijn vrouw en kind vermoord. In de gevangenis echter kwam 
hij in contact met het geloof en, vol berouw, bekeerde hij zich van zijn vroegere 
levenswandel. Na veertig jaar werd hij vrijgelaten en ging op zoek naar een 
plaats waar hij het einde van zijn dagen in gebed  en boete kon doorbrengen. 
De keuze om zo iemand binnen de kloostermuren op te vangen is menselijk 
gezien niet evident en mág ook niet licht genomen worden. Maar wanneer men 
vraagt aan de abt van dat klooster waarom hij deze beslissing heeft genomen, 
dan antwoordt hij steevast: het Evangelie!  
Dierbare Broeders en Zusters: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen zelf 
barmhartigheid ondervinden” (Mt 5,7). Laten dus ook wij het evangelie van de 
barmhartigheid doordringen in ons hart en in ons leven. Dan zal God ook aan 
ons, wanneer de dag des oordeels komt, Zijn onuitsprekelijke barmhartigheid 
tonen. Amen. 


