
Beste vrienden van het FIAT-apostolaat

Het Jubeljaar van de Barmhartigheid – aangereikt door Paus 
Franciscus – mochten we nu al voor twee derden beleven. Er 
waren heel wat publicaties rond dit thema, ook mooie homilieën, 
bezinningsdagen en retraites.  
In het verlengde daarvan willen we samen met u dieper ingaan 
op “Gods barmhartigheid in dienst van zijn gerechtigheid”. Ook 
zijn er een tweetal getuigenissen die ons kunnen aanmoedigen 
om ons volledig open te stellen voor de genade van dit bijzonder 
jaar; voor deze genade die vrijmaakt en leidt naar geluk. 
Inderdaad, barmhartigheid is een onuitputtelijke genade want 
het wezen zelf van de Vader, de schepper en bron van liefde.

De laatste maanden kwam in mij regelmatig de vraag naar boven: 
“En ‘ik’ in dit alles? Wat betekent dit Jubeljaar voor mij, voor 
mijn manier van leven, voor mijn omgaan met anderen, in mijn 
woorden, in mijn handelen?”

Naast het verdiepen van teksten rond de barmhartigheid, was 
vooral een bezinningsweekend rond dit thema belangrijk voor 
mij. Ik werd er uitgenodigd mij volledig ontvankelijk op te 
stellen voor de genade van dit Jubeljaar. Met veel humor, heeft 
de priester er ons ingeleid in de werken van lichamelijke en van 
geestelijke barmhartigheid. Ik mocht begrijpen dat God echt niet 
handelt zoals de mensen; ook al heb ik soms de neiging Hem te 
zien als een ‘super mens’. In wezen is God totaal anders.  
Kanunnik Kristof Struys reikt ons een inleiding aan m.b.t. “Gods 
barmhartigheid in dienst van zijn gerechtigheid” en dit vanuit 
het Bijbels godsbeeld.

Roger Matthys
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“Ook vandaag nog wordt Jezus geboren uit Maria en de heilige Geest”.

+ L.J. Kardinaal Suenens
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Mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week (Hos. 11, 8)

Kanunnik Kristof Struys – bisschoppelijk vicaris Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Met de afkondiging van het ‘Jubeljaar van de Barmhartigheid’ beoogt paus Franciscus 
een groeiend besef bij de gelovigen dat barmhartigheid de kern vormt van het christelijk 
godsbeeld en van de kerkelijke caritas. In tal van publicaties, homilieën, maar ook in 
gewone gesprekken of in pastorale initiatieven, staat de barmhartigheid dit jaar centraal. 
Sommige mensen worden hierdoor in een spanning geplaatst. Ze vragen zich af: ‘En wat met 
de gerechtigheid en de rechtvaardigheid?’ Barmhartigheid en gerechtigheid worden wel 
eens tegen elkaar uitgespeeld. In deze bijdrage wil ik inzoomen op het Bijbelse godsbeeld, 
meer bepaald op de verhouding tussen barmhartigheid en gerechtigheid. 

Barmhartigheid gegrond in heiligheid 

Het godsbeeld van het Oude Testament is 
niet eenduidig. Men kan niet ontkennen dat 
in bepaalde passages een gewelddadig beeld 
van God naar voren komt. Binnen het Oude 
Testament is er een interne transformatie 
of uitzuivering van het godsbeeld in de 
richting van het Nieuwe Testament. Het Oude 
Testament kent prachtige getuigenissen van 
Gods barmhartigheid. Een Hebreeuws woord 
voor barmhartigheid (hesed) duidt op Gods 
onvoorwaardelijke zorg en nabijheid die elke 
menselijke logica of verdienste of verwachting 
ruim overstijgt. Een ander Hebreeuws woord 
voor barmhartigheid (rachamim/rechem) 
betekent ‘ingewanden/baarmoeder/hart’. 
Barmhartigheid is dan Gods onvoorwaardelijke 
en boven alle menselijke logica uitstijgende 
zorg die haar oorsprong vindt in zijn 
‘ingewanden’, dat wil zeggen in zijn diepste 
goddelijke dynamieken, in zijn hart. 

Dat God vanuit zijn diepste wezen zo 
bovenmenselijk barmhartig is, vindt volgens 
de Bijbel een grond in zijn heiligheid. Het 

Hebreeuwse woord voor heiligheid (kados) 
betekent letterlijk ‘afgrenzen, afzonderen’. 
Heilig is wat door en voor God afgezonderd 
is van het wereldlijke, ervan apart gezet. De 
Heilige bij uitstek is God zelf - Hij is de Andere. 

Gods empathisch vermogen tot heil

De profeet Hosea getuigt van een schitterende 
wisselwerking tussen Gods heiligheid en 
Gods barmhartigheid. Hosea schrijft tegen de 
achtergrond van het groeiende ongeloof van 
het volk Israël. God sloot een huwelijksverbond 
met het volk, maar Israël ging de heidense 
godheid Baäl aanbidden en vieren (Hos 2, 4-15). 
De ontrouw van Israël wekt boosheid in het 
hart van God: Hij klaagt Israël aan en wil het 
vonnissen. En dan krijgen we de ontroerend 
mooie passage: ‘Hoe zou ik u echter kunnen 
prijsgeven, Efraïm, u kunnen overleveren, 
Israël? (…) Mijn hart slaat om, heel mijn 
binnenste wordt week. Neen, Ik zal mijn 
vlammende toorn toch niet koelen, Efraïm niet 
opnieuw te gronde richten, want Ik ben God, Ik 
ben geen mens, Ik ben de Heilige in uw midden. 
Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn’ (Hos 11, 8). 
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Volgens een menselijke logica moet het 
ontrouwe volk effectief gestraft worden. 
Maar in deze profetie van Hosea levert niet 
de menselijke logica, maar Gods heiligheid 
de aanzet en dynamiek van het gebeuren: ‘Ik 
ben geen mens, Ik ben God, de Heilige in uw 
midden.’ De heiligheid van God is niet van de 
orde van een afstandelijke apathie. Ze is van 
de orde van een innemende empathie waardoor 
heel Gods binnenste ‘week’ wordt en als een 
heilsdynamiek naar buiten stroomt: ‘Mijn hart 
slaat om, heel mijn binnenste wordt week.’ 

En wat met Gods gerechtigheid?

Bij deze overweging kan bij sommige mensen 
opnieuw de vraag opkomen: ‘En waar blijft 
Gods gerechtigheid?’ God geeft de indruk 
een ‘weke’ God te zijn die in zijn grenzeloze 
barmhartigheid de eisen van de gerechtigheid 
niet langer uitdaagt en zelfs ondermijnt. Gods 
barmhartigheid lijkt heel goedkoop. Elke 
vorm van oordeel en de daarmee verbonden 
gerechtigheid lijken ver weg. Als men daarbij 
denkt aan de enorme hoeveelheid menselijke 
schuld en lijden in de wereld, dan klinkt de 
vraag naar Gods gerechtigheid nog scherper. Ze 
vraagt om een redelijk antwoord. Een verdere 
reflectie op het godsbeeld uit de passage van 
Hosea kan ons hierbij helpen. 

Gods barmhartigheid is Gods gerechtigheid – 
kans tot bekering

Theologisch duiden de woorden van Hosea 
‘mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt 
week’ niet op Gods zwakheid en onvermogen, 
maar juist op zijn heilig vermogen om zich in 
zijn barmhartigheid te onthouden van een 

gerechtvaardigde boosheid. God is vermogend 
zich tegen zichzelf te keren, zijn barmhartigheid 
tegen zijn gerechtigheid (Benedictus XVI). Hij 
is vermogend zijn gerechtvaardigde boosheid 
om te buigen tot barmhartigheid en daardoor 
het volk te voorzien van een nieuwe kans tot 
bekering, een nieuwe kans om te leven volgens 
de eisen van de gerechtigheid. 

Op grond van deze reflectie zou men een bezin-
ning kunnen opbouwen over Gods almacht en 
de eigen kwalificatie van zijn almacht. Voor 
deze bijdrage willen we ons echter beperken 
tot de vaststelling dat Gods barmhartigheid 
absoluut niet in tegenstelling staat tot zijn 
gerechtigheid. Gods barmhartigheid is precies 
zijn gerechtigheid – een gerechtigheid welis-
waar die de gepantserde menselijke logica van 
schuld en tegenschuld, van wraak en tegen-
wraak telkens weer openbreekt en bevrijdt tot 
nieuw leven. Vanuit zijn heiligheid genereert 
God een eigensoortige barmhartigheid die moet 
verstaan worden als een kans tot bekering. 
Hierdoor plaatst God elke mens opnieuw in zijn/
haar meest originele waardigheid en recht – het 
recht kind van God te worden. Gods barmhartig-
heid is daarmee niet goedkoop. Ze staat precies 
in dienst van zijn gerechtigheid. 

Jezus’ kruisdood  en verrijzenis – Gods ultieme 
barmhartigheid en gerechtigheid

In het Nieuwe Testament wordt Jezus ‘de heilige 
Gods’ (Mc 1, 24) genoemd, of kortweg ‘heilig’ 
(Lc 1, 35). Hij is door en voor God ‘apart gezet’ 
om diens heilswil volledig en definitief te 
realiseren. In Hem is Gods heiligheid werkelijk 
vlees en bloed geworden. Jezus’ leven was een 
ononderbroken liefdesweg waarin Hij de mens 
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en diens heil belangrijker achtte dan de Wet. 
Voor religieuze en politieke autoriteiten was 
dit een bedreiging. Ze konden deze liefde niet 
plaatsen, omdat voor hen de Wet belangrijker 
was dan de mens. Maar Jezus ging consequent 
door met de realisering van de liefde omdat 
Hij zo de wil van zijn Vader deed (Mt 26, 39). Zijn 
consequente liefde heeft Hem aan het kruis 
gebracht: in hun eenzijdige liefde voor de Wet 
konden ze Jezus’ radicale liefde voor God en 
voor de mens geen plaats geven. 

En waar was Gods gerechtigheid bij dit alles? 
God heeft zich niet laten leiden door een 
gerechtvaardigde woede en straf. Uiteraard heeft 
Hij de liefdesweg van Jezus niet stopgezet, het 
was immers zijn eigen weg – zichzelf ontrouw 

zijn was geen optie (2 Tim 2, 13). De kruisdood 
van Jezus is het gebeuren waar God zich tegen 
zichzelf heeft gekeerd: zijn liefde (ten aanzien 
van Jezus en diens consequente mensenliefde) 
tegen zijn strikte straffende rechtvaardigheid 
(ten aanzien van hen die Hem gedood hadden). 
De liefde heeft het gehaald: de liefde van God 
heeft Hem opgetild uit de dood. Tegelijk toont 
God hierin zijn barmhartigheid door de mens een 
ultieme (eschatologische) kans tot bekering te 
bieden. In feite is de mens hersteld in zijn recht 
om als kind van de Vader te kunnen leven: een 
ultieme kans om de eisen van de gerechtigheid 
te beleven. Gods gerechtigheid bestaat dus in 
zijn barmhartigheid. De barmhartigheid staat in 
dienst van zijn gerechtigheid. 

Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk.  
De werking van het Internationaal secretariaat vereist 

echter aangepaste middelen. Bovendien vraagt men ons 
dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij het 

zenden van rozenkransen en ander evangelisatiemateriaal 
naar landen die er economisch niet zo goed voorstaan. 

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard. 
Ziehier onze bankgegevens:
IBAN: BE15 0011 7774 7930;  

BIC: GEBABEBB

“Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria, 
 opdat de genade naar de “schenker” zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is”.

(H. Bernardus, 12de eeuw)
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Twee getuigenissen

… andermaal heb ik mogen aanvoelen hoe Gods hand zo vol van eindeloze fijngevoeligheid en zo 
overvol van barmhartigheid is om ons wondermooie dingen te laten ervaren; nu eens in het gewone 
van het dagelijks leven, dan eens door de ontdekking van een mooi hart, door verzoeningen 
en het mooie geschenk van de natuur … Dat alles heeft mijn ogen geopend voor dit Heilig Jaar 
van de Barmhartigheid. Het soms intenser leven dan gewoonlijk herinnert er mij aan dat wij dit 
in bijzonder jaar zijn en dat dit vruchtbaar kan zijn als ik het in de handen van de Heer leg. Om 
de eindeloze rijkdom van dit Heilig Jaar te duiden, haal ik graag de woorden van psalm 89 aan, 
woorden die trouwens ook door de apostel Petrus zijn hernomen (2Pe 3,8): “voor de Heer is één dag 
als duizend jaren en duizend jaren als één dag”. 

Sabine de V.

Maria, Moeder van Barmhartigheid

Maria, moeder van Barmhartigheid. Dat moederschap is uniek. De titel heeft echter niets te maken 
met een prestatie van Maria. Voor mij is zij gewoon: moeder van barmhartigheid. Maria is dat op 
grond van haar uitverkiezing door God om moeder van Jezus te zijn. Dat is haar genade.
Het draait in de barmhartigheid echter niet rond haar, maar ook niet zonder haar! Paus Johannes 
Paulus II drukte dat twintig jaar geleden, in 1993, kort en krachtig uit: ‘Maria is de Moeder 
van Barmhartigheid omdat Jezus Christus, haar Zoon, door de Vader als openbaring van de 
barmhartigheid van God gezonden werd’ (encycliek Veritatis Splendor).
Barmhartigheid gaat niet alleen over de zoektocht naar verblijfplaatsen voor vluchtelingen. En over het 
vullen van lege brooddozen van leerlingen op school. Maar ook over een eenvoudige groet tegenover 
wie niet vriendelijk is. Barmhartigheid is immers geen beloning die we geven aan wie een woord of een 
glimlach ‘verdient’, maar is zelf de eerste stap zetten, gewoon omwille van de ontmoeting en de nood 
van anderen, ongeacht wie ze zijn. Dat leert ons het verhaal van de barmhartige Samaritaan alvast. 
Of zoals het in het Evangelie heet: ‘Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, dat heb je voor Mij 
gedaan’ (Mt. 25, 40). Barmhartigheid is zodoende meer dan solidariteit.
Niet voor niets vertrouwt paus Franciscus dit heilig jaar uitdrukkelijk toe aan Maria. Zalig zijn wij die 
tot zo’n moeder mogen bidden: ‘Moeder Maria, help mij op mijn weg om Gods wil te laten geschieden 
in woorden en daden van barmhartigheid – help mij om uw Zoon na te volgen.   

Jürgen M.
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Werken van lichamelijke barmhartigheid

• te eten geven aan de hongerigen

• te drinken geven aan de dorstigen

• de naakten kleden

• de vreemdelingen opnemen

• de zieken bijstaan

• de gevangenen bezoeken

• de doden begraven

Werken van geestelijke barmhartigheid

• de twijfelenden raad geven

• de onwetenden onderrichten

• de zondaars vermanen

• de bedroefden troosten

• beledigingen vergeven

• lastige personen geduldig verdragen

• tot God bidden voor de levenden en de doden
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