De roep om barmhartigheid
Het ‘Jaar van Barmhartigheid’ van 8 december
2015 tot en met 20 november 2016 in de
katholieke Kerk wordt gevierd loopt ten einde. Een
jaar om Kerk en wereld de mildheid van God te
laten ervaren. Het is een heilzame keuze geweest
van Paus Franciscus om een heilig jaar in te
lassen. Het past bij heel zijn optreden en zijn
leiding geven aan de Kerk. De pakkende
vierdelige tv-documentaire: ‘In de ban van de Paus’, afgelopen zomer
van de EO onderstreept dat de paus één en al barmhartigheid uitstraalt
en een barmhartige Kerk voor ogen staat, wereldwijd.
In boeken, artikelen en tijdschriften die gaan over oorlog,
concentratiekampen, vluchtelingenstromen, terrorisme, mensenhandel
en natuurrampen, lees ik hoezeer onze wereld behoefte heeft aan
barmhartigheid. Maar ook als het gaat over uitbuiting, honger, misbruik
en vervuiling is er de roep om barmhartigheid. Barmhartige, milde
mensen: een weldaad bij eenzaamheid, ziekte, onveiligheid. Bij gebrek
aan menselijke warmte is er de roep om mensen met een warm
kloppend hart. Kortom er is een grote behoefte aan barmhartigheid.
Jezus is de icoon van barmhartigheid. Barmhartigheid is een
sleutelwoord in de bijbel. Het is goed te weten dat Jodendom en Islam
barmhartigheid eveneens beschouwen als een van de belangrijkste
attributen van God. En zeg nu zelf: iedere mens heeft behoefte aan
barmhartigheid of je nu rijk bent of arm.
Pastoraat, weldoen in Gods naam, wordt gekenmerkt door
bewogenheid, respect, compassie, medelijden, medeleven en
gerechtigheid. Het ‘Jaar van Barmhartigheid’, met de heiligverklaring
van moeder Theresa bemoedigt en inspireert eenieder die meewerkt in
het pastoraat.
In het hart van het christendom zit de zorg om het schaap dat verloren
is, om het kind dat de weg is kwijtgeraakt. Christenen hebben er altijd
voor gezorgd dat barmhartigheid heeft geklonken in de geschiedenis
van zieken en gewonden, kleinen en kwetsbaren. Het mag in alle
bescheidenheid gezegd worden. Juist in een tijd waar dikwijls negatief
over Kerk en godsdienst gesproken wordt.
Frans J.M. Wielens diaken
NB. Dinsdag 15 november wordt tijdens een interparochiele
eucharistieviering in Coevorden die om 19.00 uur begint, aandacht
geschonken aan het eind van het Jubileumjaar van Barmhartigheid.

