
 

 

Wereldwijde missie: een opdracht aan ons allen 

 

Precies 100 jaar geleden schreef paus Benedictus XV de apostolische brief Maximum Illud. Ook toen 

werd wereldwijde missie al als een opdracht aan ons allen gezien waarbij ieder zijn of haar eigen 

verantwoordelijkheid had. In deze apostolische brief worden er aandachtsvelden genoemd die ook 

vandaag de dag nog altijd van belang zijn bij onze wereldwijde missie. Zo is er aandacht voor een 

goede voorbereiding van de missionaris met zorg voor de taal en cultuur van degenen onder wie hij 

of zij missionair bezig is. Missie dient aan te sluiten bij de ervaringen van mensen, het is zaak te 

luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Net als in het verhaal van de Emmaüsgangers is delen 

hierbij een sleutelbegrip: wij gaan het Koninkrijk van God pas begrijpen als we delen. Opleiding en 

vorming van mensen ter plekke heeft een prominente plaats in onze wereldwijde missie, waarvoor 

ons gebed en onze materiële steun gevraagd worden. Een oproep die volledig beantwoordt aan de 

tekenen des tijds. De noodzaak tot samenwerking van de verschillende missionaire organisaties geldt 

ook nu nog volop. 

De belofte van het Koninkrijk Gods moet invulling krijgen door er hier en nu aan te werken. Dat doen 

nog altijd onze missionarissen en missionaire werkers. De apostolische brief van 1919 gaf vrouwen 

(vaak religieuzen) hierin al een vooraanstaande rol met name in de zorg en het onderwijs. In de loop 

van de tijd hebben vrouwen op tal van andere terreinen hun specifieke bijdrage geleverd aan de 

wereldwijde missionaire opdracht. Vandaag de dag zien we ook weer een geleidelijke ontwikkeling 

onder jongeren om gehoor te geven aan de opdracht tot wereldwijde missie. Ook zij geloven in de 

belofte van het Koninkrijk Gods door zich in te zetten voor de ander. U kunt zich aansluiten bij de 

oproep van paus Benedictus XV om de opdracht tot verkondiging van de Blijde Boodschap als een 

opdracht aan ons allen te zien door uw gebed, steun en waardering te geven aan de Pinksteractie 

van de Week van de Nederlandse Missionaris. 
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