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Een indringend vraaggesprek over wat paus Franciscus  
na aan het hart ligt
 

De opdracht van de verkondiging van het Evangelie is een roeping 
voor iedere gedoopte, betoogt paus Franciscus in dit vraaggesprek 
met Gianni Valente, en niet een taak van het ‘bevoegd personeel’ 
alleen. En het is niet zozeer een kwestie van woorden maar 
juist van daden van verbondenheid. De verkondiging van het 
Evangelie is namelijk geen bekeringswerk. De Kerk groeit door 
‘aantrekkingskracht’ en ‘getuigenis’.
      In veertien korte hoofdstukken komen de belangrijkste aspecten 
van dit verkondigingswerk aan bod. Rode draad is dat men zich 
openstelt voor een kracht die al werkzaam is: ‘Het is Christus die de 
Kerk buiten zichzelf laat treden. Men komt in beweging omdat men 
gedragen en voortgestuwd wordt door de heilige Geest. Wanneer 
men aankomt, merkt men dat Hij al eerder is aangekomen en op u 
staat te wachten.’
 

Paus Franciscus (1936) is sinds 13 maart 2013 bisschop van 
Rome en de 226ste paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Eerder 
verschenen van hem bij Berne Media Politiek en samenleving (2018) 
en God is jong (2019)
 
Gianni Valente (1963) is journalist en Vaticaankenner, bekend van 
reportages over de kerk in China, Rusland, Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten. Verder publiceerde hij onder meer twee boeken 
over paus Benedictus XVI (2008 en 2013).
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Niet geslaagd 
als missionaris

De Japanse droom van  
de jonge Bergoglio

Heilige Vader, u heeft verteld dat u in uw jonge jaren als 

missionaris naar Japan wilde gaan. Daarna hebben de 

zaken een andere wending genomen. Aanvankelijk had u 

de roeping en de wil om ‘de zee over te steken’. Kan men 

zeggen dat u niet geslaagd bent als missionaris? 

‘Ik weet het niet. Ik ben ingetreden in de orde der je-

zuïeten omdat ik getroffen werd door hun roeping tot 

missie, door het feit dat ze steeds naar de uiteinden 

van de aarde gaan. Ik heb toen niet naar Japan kunnen 

gaan. Ik heb echter gemerkt dat het verkondigen van 

Jezus en zijn Evangelie steeds met zich meebrengt dat 

men op een bepaalde manier naar buiten treedt en zich 

in beweging zet. Toen ik provinciaal van de jezuïeten in 

Argentinië was, heb ik de verspreiding van kleine “mis-

sieposten” in heel het land bevorderd.’
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Stuurde u missionarissen uit? Waar gingen ze heen?

‘Waar er behoefte aan was. Van noord naar zuid. Vooral 

in streken waar geen priesters waren. Toen ik bisschop 

werd, heb ik ook priesters gezien die in een crisis 

verkeerden en hun priesterschap hebben weten te be-

houden door dit ver weg te gaan uitoefenen, op missie-

plaatsen. Anderen zijn gegaan omdat ze de roeping van 

de Heer voelden. Zij dachten wellicht naar die plaatsen 

te gaan om Christus te gaan brengen, maar zij werden 

juist daar gesterkt en genezen door Christus. Dagelijks 

ontdekten zij de wonderen en de kleine en grote mira-

kels die God voltrekt onder zijn trouwe volk; het volk 

van armen, van gewonde en genezen mensen, van zon-

daars die vergiffenis hebben gekregen.’

Herinnert u zich verhalen van deze Argentijnse priesters?

‘Eén van hen, Juan Ignacio Liébana, heeft zijn ervarin-

gen en zijn ontmoetingen in de missie in het noorden 

van het land, in de buurt van Santiago del Estero, te 

boek gesteld. Hij gaf het boek de titel Bautizado por el 

monte [Gedoopt door de bergen – red.]. “Ik ben hier 

aangekomen”, schreef pater Juan Ignacio meteen al op 

de eerste bladzijden, “omdat ik dacht of pretendeerde 

een huis voor God te zullen bouwen, in het verlan-

gen huizen en gemeenschappen te bezoeken om zijn 
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Woord te verkondigen, om zijn heroïsche en genereuze 

missionaris te zijn die zijn Boodschap brengt. Ik zie 

daarentegen dat de zaken anders gaan lopen. Hij is 

voor mij mijn huis aan het bouwen, dat ook zijn huis 

is; ík leg geen bezoek af aan Hem, maar het is God die 

míj bezoekt. Hij is het die zijn heilsboodschap aan mij 

brengt.”’
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Christus  
is ons  

altijd vóór 
De ‘naar buiten tredende Kerk’  
treedt nooit alleen naar buiten

U herhaalt steeds: ‘de naar buiten tredende Kerk’. In na-

volging van u wordt deze uitdrukking door zeer velen ge-

bruikt en soms lijkt het een slogan geworden te zijn, fout 

gebruikt door een groeiend aantal mensen dat de Kerk de 

les leest over hoe deze wel of niet zou moeten zijn.

‘De “naar buiten tredende Kerk” is geen modieuze 

uitdrukking die door mij verzonnen is. Het is de op-

dracht van Jezus, die in het Evangelie van Marcus aan 

zijn volgelingen vraagt om zich over de hele wereld te 

verspreiden en het Evangelie te verkondigen ‘aan ieder 

schepsel’ [Marcus 16:15 – red.]. Ofwel de Kerk treedt 

naar buiten of zij is geen Kerk. Ofwel zij verkondigt 

of zij is geen Kerk. Als de Kerk niet naar buiten treedt 
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bederft zij, verliest zij haar ware aard. Zij wordt iets 

anders.’

Wat wordt een Kerk die niet verkondigt en niet naar bui-

ten treedt?

‘Dat wordt een spiritueel genootschap; een multinati-

onal om initiatieven en boodschappen met ethisch-re-

ligieuze inhoud de wereld in te sturen. Daar is niets 

verkeerds aan, maar het is niet de Kerk. Dit is een risico 

van iedere willekeurige statische organisatie binnen 

de Kerk. Uiteindelijk komt het er dan op neer dat men 

Christus naar zijn hand gaat zetten. Men geeft geen 

getuigenis meer van wat Christus teweegbrengt, maar 

men spreekt in naam van een zeker idee dat men heeft 

van Christus; een idee dat men zelf gevormd heeft en 

aangepast heeft aan zichzelf. Als men zelf de zaken 

organiseert, dan wordt men de kleine impresario van 

het kerkelijke leven, waar alles volgens een vastgesteld 

programma verloopt, en dat dus alleen uitgevoerd kan 

worden volgens de richtlijnen. Op deze manier ontmoet 

men Christus nooit opnieuw. De ontmoeting die aan-

vankelijk je hart had geraakt komt niet meer terug.’
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Is de missie op zich een tegengif tegen dit alles? Zijn de 

wil en de inspanning om ‘naar buiten te treden’ voldoende 

om deze vervormingen te vermijden?

‘De missie en de “naar buiten tredende Kerk” zijn geen 

programma, geen streven dat gerealiseerd kan worden 

door wilskracht. Het is Christus die de Kerk buiten 

zichzelf laat treden. Bij de missie van de verkondiging 

van het Evangelie komt men in beweging omdat men 

gedragen en voortgestuwd wordt door de heilige Geest. 

Wanneer men aankomt, merkt men dat Hij al eerder is 

aangekomen en op u staat te wachten. De Geest van de 

Heer is al gearriveerd. Hij is u vóór, ook om voor u de 

weg voor te bereiden, en Hij is al aan het werk.’
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‘De heilige Geest 
en wij’
De missie is zijn werk

Tijdens een ontmoeting met mensen van de Pauselijke 

Missiewerken heeft u hen voorgesteld de Handelingen 

van de Apostelen te lezen als basis-gebedstekst. Het ver-

haal over het begin lezen, en niet een ‘moderne’ handlei-

ding voor missiestrategie. Hoe dat zo?

‘De hoofdrolspeler van de Handelingen van de Apos-

telen is de heilige Geest, dat zijn niet de apostelen. De 

apostelen herkennen Hem en zij getuigen van Hem als 

eersten. Als zij aan de broeders van Antiochië de richtlij-

nen bekend maken die vastgesteld zijn op het Concilie 

van Jeruzalem, schrijven zij: “In overeenstemming met 

de heilige Geest hebben wij besloten…” [Handelingen 

15:28 – red.]. Heel realistisch erkennen zij het feit dat 

het de Heer is die dagelijks “degenen die gered waren” 

toevoegt aan de gemeenschap, en niet de mensen met 

hun pogingen om te overtuigen.’
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