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Missiezondag – 23 oktober 2022 

 

Zusters en broeders in het geloof, 

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn!’ (Hand 1, 8). Dit is de slogan van de wereldwijde Missio campagne 

dit jaar. Het is een oproep uit het boek Handelingen, die ook vandaag nog weerklank heeft. Paus 

Franciscus benadrukt in zijn boodschap voor de missiemaand 2022: ‘De identiteit van de Kerk is 

de evangelisatie’. Dit wil zeggen: voortdurend durven getuigen, in woord en daad, dat God altijd 

levend en actief aanwezig is, ook in ons leven.  

Zonder dit getuigenis zou de Kerk geen betekenis hebben. 

 

De uitnodiging om concrete getuigen te zijn in daden en dienstbaarheid aan de naasten daagt ons 

allen uit. Eigenlijk is de boodschap van het Evangelie een boodschap die concreet dient beleefd en 

vertaald te worden in het dagdagelijks leven. Een missiewerking helpt zo de droom van God waar 

te maken.  

 

Hoe verlicht zou de wereld niet zijn als de meer dan een miljard katholieke christenen in de wereld 

in hun dagelijks leven een klein vlammetje van liefde konden zijn! Is dit niet de missie, de zending, 

van ons allemaal? Moet het vlammetje van ons doopsel onze relaties met de wereld om ons heen 

niet verlichten? 

 

Voor elke christen en binnen een missiewerking is het Evangelie het vertrekpunt om te getuigen 

over wat ons ten diepste raakt en laat ontdekken hoe God handelt in ieder mens. Als christen is het 

onze zending open te staan voor en gericht te zijn op de wereld. Maar hoe kunnen we dit doen? 

 

Hoe kunnen wij missionarissen zijn hier en voor de wereld? De lezingen van deze zondag reiken 

ons enkele richtlijnen aan.  

In het evangelie van deze zondag valt Jezus de houding van de Farizeeën aan, die geen echte relatie 

met de Heer kunnen aangaan want ze zijn vol van zichzelf. Hoogmoed en het verlangen om de 

macht uit te oefenen krijgen bij hen de voorrang en dit staat hen niet toe te luisteren naar de Heer, 

laat staan Hem te dienen te midden van het volk. Deze houding is een antigetuigenis want zonder 

nederigheid is het onmogelijk geleid te worden door de Geest. Jezus waardeert eerder de nederige 

houding van de tollenaar, die wetend dat hij een zondaar is, toch voor de Heer gaat staan en bidt, 

om vergeving vraagt en zich voorneemt zich in te zetten voor gerechtigheid. Deze nederige houding 

getuigt van een vast verlangen om zich open te stellen voor een persoonlijke ontmoeting met de 

Heer. Het is een missionaire houding omdat ze leidt tot een verbintenis en uitnodigt om de mond, 

de handen en de voeten van de Heer in de wereld te zijn. 

 

Als missiewerking binnen de PE willen we ook de ontmoeting centraal stellen, als basis om elkaar 

te spreken, te begrijpen en zo te ondersteunen. Een onderlinge verbondenheid in evenwaardigheid 

zet aan tot samenwerking. Eenieder die goed doet en de medemens liefheeft, is instrument van Gods 

liefde. 

 

Vanuit de missionaire intentie: “Jullie zullen mijn getuigen zijn” willen we vanuit de missiewerking 

luisteren naar getuigenissen over universele thema’s zoals geloof, cultuur, mensenrechten, politiek, 

ecologie, … om dan in dialoog verbinding te maken en zo te komen tot veelsoortige vormen van 

solidariteit. 

 

De eerste lezing daagt ons uit en confronteert ons ook met de uitdagingen van de huidige wereld. 

De onverschilligheid voor ellende en geweld, het lijden van de armen, weduwen en wezen is groter 

geworden. Het gebed daarentegen opent ons hart voor de Heer. Hij die uiteindelijk onze ogen en 

handen kan openen voor de meest behoeftigen die door de samenleving worden verstoten. Kortom 

samen met en voor allen die niet vol zijn van zichzelf, niet vervuld van hun eigen succes.  

Een missiewerking vertrekt dan ook vanuit de band met de wereldkerk, om de verbondenheid tussen 

geloofsgemeenschappen te bevorderen en onze blik  verder te richten dan de eigen pastorale 

eenheid. 



 

Is niet elke persoon, elk gezicht om ons heen, een rijk verhaal? In zijn boodschap voor de 

missiemaand dit jaar herinnert paus Franciscus ons eraan dat de missie van de Kerk moet reiken 

naar de periferie dus ook naar migrantengemeenschappen … Zij hebben het Goede Nieuws nodig 

om te zien dat leven in vreugde altijd mogelijk is, zelfs in een wereld die hen vijandig lijkt. De 

identiteit van de Kerk is deze boodschap van hoop te verkondigen: durven een stem te zijn voor de 

stemlozen. 

 

Voor Paulus is een missionaire leerling als een atleet van de Heer die vastbesloten is tot het einde 

van zijn zending te gaan. Hij zet al zijn inspanningen, al zijn creativiteit in om dit te bereiken. 

 

In ons dagelijks christelijk leven bevinden we ons op de atletiekbaan, soms voelen we ons wat 

buiten adem, ontmoedigd door wat er in de wereld gebeurt (zijnde oorlogen en hun gevolgen, maar 

ook onverschilligheid en onrecht van allerlei aard ...). De verleiding kan groot zijn om de wedren 

op te geven. Maar het is de Heer die ons zegt ‘jullie zullen mijn getuigen zijn’ voegt daaraan toe 

‘jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt’ (Hand 1, 8). Dus we 

mogen niet opgeven, we staan er niet alleen voor! We zijn geroepen en gezonden om ons leven, 

onze ervaringen, ons gebed en onze materiële goederen te delen en zo elkaar te steunen. 

 

Vanuit de missie en visie van de PE zijn we ervan overtuigd dat een missiewerking opstarten een 

meerwaarde kan zijn voor de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek. Wij zijn best wel 

geïnteresseerd in de manier waarop andere gemeenschappen Gods droom vertalen. Dat is zo voor 

de diverse christelijke gemeenschappen in onze omgeving en wereldwijd, maar ook voor 

buitenlandse christenen die hier hun geloof beleven en gemeenschappen van andersgelovigen. 

 

Dit jaar roept Missio België speciaal op tot solidariteit  

met de Kerk in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR).  

Het is een Kerk die al tientallen jaren ijvert voor vrede en eenheid ondanks de vele 

burgeroorlogen. Drie projecten worden ons voorgesteld:  

(1) steun aan de weeskinderen verzorgt door  

de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes;   

(2) steun aan de Zusters van Liefde van Jezus en Maria  

die betrokken zijn bij de opleiding van vroedvrouwen,  

die de hoeksteen van de strijd tegen kinder- en moedersterfte op het platteland zijn;  

(3) tenslotte steun aan het Groot Seminarie Heilige Marcus die de toekomstige priesters 

opleidt om het spiritueel en lichamelijk lijden van het hele Centraal Afrikaanse volk te 

verlichten. 

 

Elke nieuwe vorm van missiewerking gebeurt in openheid en vriendschap vanuit het geloof en de 

verkondiging en roept ons meteen op tot solidariteit. 

Wil dan ook vandaag Missio steunen en word getuige van het Goede Nieuws!  

Dank u voor uw milde gift! Amen. 

 

 

Marleen Palfliet, 

medewerker Missiepastoraal Bisdom Brugge 

 

 

de rode passages zijn citaten uit de missie- en de visietekst missiewerking van de Pastorale 

Eenheid Sint-Trudo Assebroek. 


