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Op dinsdag 8 december 2015 opende paus Franciscus de heilige deur van 
de Sint Pieter in Rome. Op dezelfde dag werd 50 jaar eerder, in 1965, het 
Tweede Vaticaanse Concilie afgesloten. Dat moment heeft paus 
Franciscus niet voor niets gekozen. Met de opening van de heilige deur 
opende hij het ‘jaar van de barmhartigheid’. 
De complete plechtigheid is via Youtube te zien. Wie hem opzoekt hoort 
ook het lied dat we straks zullen zingen: ‘misericordes sicut Pater’, 
‘barmhartig als de Vader’. Een meditatief lied, je kunt het refrein 
eindeloos zingen. Als een mantra die je helpt je te concentreren op 
barmhartigheid. 
 
De paus wandelde als eerste door die deur, gevolgd door emeritus paus 
Benedictus XVI. 
Ergens las ik dat het eigenlijk de bedoeling was dat die heilige deur pas in 
2025 weer open zou gaan. Franciscus heeft het moment vervroegd. Dat 
deed hij niet voor niets.  Hij hoopt ergens op. Hij hoopt dat dit jaar van de 
barmhartigheid iets met mensen zal doen. Juist nu – in een tijd waarin 
mensen steeds vaker extreme posities lijken te kiezen. Een tijd waarin 
miljoenen mensen op drift zijn. Waarin oorlog niet tot bepaalde 
brandhaarden beperkt blijft, maar er overal angst is voor terroristische 
aanslagen. De paus zei zelf: “De volheid van de genade kan het hart 
veranderen en stelt het in staat om zo’n grote stap te zetten dat het de 
menselijke geschiedenis kan veranderen.” 
 
Barmhartigheid – Paulus spreekt ervan in zijn brief aan Timotheüs. Ik heb 
Christus vroeger bespot, schrijft Paulus. “Toch heeft hij zich over mij 
ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.” 



Het is de barmhartigheid van psalm 85. “Ooit leidde uw hand ons op 
goede wegen, naar het licht gekeerd voelden wij ons veilig.” Daarmee 
roept de psalm de tijd van de terugkeer uit de ballingschap in 
herinnering. Na een lange dwaaltocht wordt Israël weer terechtgebracht 
door God. Het was als een nieuwe geboorte. Een herkansing. We waren 
een verkeerde weg ingeslagen. Maar God heeft ons teruggehaald. 
Paulus beleeft deze ervaring ook: van herkansing. En hij raakt er niet over 
uitgepraat. “Deze boodschap is betrouwbaar”, schrijft hij. Jezus redt 
zondaars zoals mij. Enorm geduld heeft hij met mij. Hij is het voorbeeld 
dat ik navolg. 
Psalm 85 zou ook het gebed van paus Franciscus kunnen zijn. “Kom weer 
dichtbij”, God. “Woorden van vrede zullen wij zingen. Voor dwaasheid 
behoed, op rechte wegen mogen wij weer gaan.” 
 
Barmhartigheid – er is zoveel van nodig. 
In elk van ons is barmhartigheid aanwezig. Je zou ook kunnen zeggen: 
God heeft het zaad van barmhartigheid in ieder van ons gezaaid. En ik 
geloof dat wij mensen ons het liefst daardoor zouden laten leiden. Liever 
dan door iets anders. Het maakt ons blij, wanneer het ons lukt om vanuit 
barmhartigheid te leven. Hoe doe je dat? Ik denk aan wat een docent zei. 
Ik vertelde haar dat ik het knap vond, zoals zij zonder oordeel naar ons 
cursisten kan kijken. Zij antwoordde: “ik probeer ieder te zien met het 
licht van Gods ogen.” Niet focussen op wat er aan oordeel in je naar 
boven kan komen: ‘wat is die langdradig’, of ‘wat een gezeur’. Je niet 
laten leiden door je eigen irritaties. Maar je afvragen: ‘hoe zou God naar 
hem of haar kijken?’ – en dat proberen te doen. Het voorbeeld volgen, 
zoals ook Paulus doet. 
 
Het klinkt misschien niet zo moeilijk. Maar is het vaak wel. Er is zoveel in 
ons wat ons hiervan afhoudt. 
Neem Paulus. Toch niet de eerste de beste. Hij heeft zich enorm verdiept 
in de Torah, de profeten en de geschriften. Hij kent de psalmen. Hij weet 
van barmhartigheid. Hij kent het gebed om wederkerigheid van psalm 
85. “Trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede vallen elkaar in 
de armen.” Trouw van Gods kant en integriteit van onze kant. Recht van 
Gods kant en inzet voor vrede van onze kant. Het kan niet bij 



barmhartigheid van Gods kant alléén blijven. Het gaat om 
wederkerigheid. 
Dat weet Paulus. Daar leeft hij voor, daar streeft hij naar. Toch komt het 
zover dat hij de aanhangers van Jezus bestrijdt. Paulus beschouwde 
Jezus als een dwaalleraar. Iemand die de Torah niet serieus nam.  Hij 
meent zijn volgelingen met geweld te moeten uitroeien. 
Hoe komt hij tot die keus? 
 
Was het angst voor onbekende krachten? Maakte de tegendraadse 
schriftuitleg van Jezus hem onzeker? Was hij bang voor onrust, voor 
verandering, voor het wegvallen van de oude orde? 
We weten niet wat er in hem omging. Maar het hoeft niet moeilijk te zijn 
ons in hem te verplaatsen. We hoeven maar te denken aan wat zich 
afspeelt rond vluchtelingen in deze dagen. Onze onzekerheid rond de 
migratie. De angsten die bij mensen naar boven komen door de 
getalsmatige veelheid. Soms heb ik met Marik discussies hierover. Zelf 
denk ik dat veel mensen vooral bang zijn voor aantasting van hun eigen 
welvaart. Financiële dreiging dus. Hij denkt dat de binnendringende 
cultuur van de Islam mensen het meest bezorgd maakt. Dat mensen 
bang zijn voor overheersing door een godsdienst die onze vrijheid 
beknot. 
Voor je het weet laat je je leiden door angsten en vooroordelen. 
En komt je innerlijke gevoel van barmhartigheid in het gedrang. 
 
Afgelopen maandag was het wereldvluchtelingendag. Ik las de krant 
‘gevlucht’. Een onafhankelijke bijlage bij Trouw. Vol feiten en 
indringende verhalen. Vluchten omdat je anders neergeschoten wordt; 
omdat je anders verkracht wordt. Vluchten met een gehandicapt kind 
van elf op je rug. Je man en je oudste twee kinderen, die zouden 
nakomen, nooit meer terug zien. Schrijnende verhalen. De nacht erop 
droomde ik dat ik zelf op de vlucht was. Voor wie, waarvandaan, 
waarheen? Dat is me niet bijgebleven. Wel de wanhoop en de urgentie. 
Weg moéten, hoewel je niet wilt: je wilt je leven niet achter je laten. Bijna 
alle vluchtelingen willen het liefst terug naar huis. Maar dikwijls duren 
oorlogen eindeloos voort. Intussen is de situatie van de vluchtelingen in 
langdurige kampen uitzichtloos. 



 
Wie hebben barmhartigheid nodig? Zij… de vluchtelingen. Ze hebben 
onze barmhartigheid nodig. Dat zou je althans misschien het eerst 
denken. Wij moeten vanuit onze bevoorrechte posities iets voor hen 
doen. En tegelijk kan ons die gedachte verpletteren en doen verkrampen. 
Hoe…?! Wat kunnen wij doen aan de conflicten in de wereld? Hoe kan ik 
iets voor die miljoenen vluchtelingen betekenen…? 
 
Paulus ziet vooral iets anders. Hij wijst op zichzelf. Ik heb barmhartigheid 
nodig. Ik heb Gods ontferming nodig om me niet te laten leiden door 
mijn eigen oordelen en vooroordelen. Om niet door mijn angst te worden 
beheerst. Ik heb nodig dat hij met het licht van zijn ogen naar mij kijkt, 
want ik kan niet leven als hij mij mijn fouten aanrekent. Ik heb zijn liefde 
nodig, want ik weet dat ik het niet alleen kan. 
Net zo min als wij dat kunnen. Zonder zijn liefde laten we ons leiden door 
vooroordelen. Zonder zijn stem in ons regeert de angst. Zonder zijn 
liefdevolle blik kunnen we nooit onze eigen beperktheid onder ogen zien. 
 
Voor Paulus heeft zijn ontmoeting met Christus alles veranderd. 
Misschien veranderde wel vooral zijn bewustzijn: hij besefte hoe hij zijn 
eigengereide wil deed. Hoe hij daarmee niet God diende, maar zichzelf. 
Voor hem maakt het alle verschil als hij zich concentreert op Gods liefde: 
wat vraagt die liefde mij te doen? We bezitten Christus’ liefde in ons, 
schrijft Paulus. 
Het is ook de boodschap van de psalmen: zoek Gods weg met jou. “Kom 
weer dichtbij”, bidt daarom psalm 85. Ga door de heilige poort, zegt paus 
Franciscus. “Vrucht zal het dragen,” zingt psalm 85, als de ontmoeting 
tussen God en jou plaatsvindt. Een ontmoeting die het zaad van 
barmhartigheid kan doen ontkiemen. Waardoor ik leer zien met het licht 
van zijn ogen. 
 
 
Lied: Misericordes sicut Pater 
 


