
zich te verenigen met hun missionaire broeders en 
zusters, en om zich opnieuw erop toe te leggen de 
vreugde van het Evangelie te brengen naar eenieder 
die zij ontmoeten in dagelijks leven, thuis en aan het 
werk.

In de maand oktober, en heel bijzonder op 
Missiezondag, worden katholieken gevraagd om zich 
heel bewust te zijn van het missionaire werk van de 
Kerk in de wereld, door gebed, opoffering en financiële 
bijdragen. De gelden die worden opgehaald in alle 
kerken over heel de wereld, worden beheerd door 
de Pauselijke Missiewerken van de Voortplanting 
van het Geloof (Propaganda Fide), opgericht door 
Pauline Jaricot meer dan 190 jaar geleden. De gelden 
worden gebruikt om kerken te ondersteunen die zowel 
geestelijke als materiële ondersteuning nodig hebben.

De PMW-fondsen worden gebruikt voor o.a. bouw van 
missiekerken, vorming van seminaristen, catechisten 
en lekengelovigen, aanleggen van faciliteiten voor 
gezondheidszorg t.b.v. kinderen en volwassenen, 
noodhulp in tijden van oorlog of natuurrampen, of 
assistentie voor missionarissen die zich inzetten voor 
de zorg voor vluchtelingen, enz.

belang van de missionaire taak en de ijver van 
geestelijkheid en bevolking doen toenemen,”
aldus de paus.

Volgens paus Benedictus XVI voelt de 
christengemeenschap zich “ook in onze dagen 
gezonden tot de mannen en vrouwen ... om hen 
kennis te laten maken met de waarheid van 
de evangelische boodschap, om hen daarmee 
op de weg van bevrijding te zetten. Dit is niet 
slechts een mogelijkheid maar een roeping voor 
alle gelovigen; een plicht die Jezus zelf aan hen 
opgelegd heeft. De mensheid van deze eeuw 
heeft meer dan ooit behoefte aan Christus, om de 
liefde van de Vader en de kracht van zijn Geest te 
leren kennen. Vandaag de dag is het nog steeds 
nodig om missionarissen voor de mensheid te 
worden. De missie die Jezus Christus aan zijn Kerk 
toevertrouwde, is meer dan ooit urgent.”

Het is de diepste betekenis van Wereldmissiedag: 
zich verbonden weten met de ander om samen 
Jezus achterna te gaan en zijn getuige te zijn voor 
wie er voor open wil staan waar ook ter wereld.

Op Missiezondag bezinnen katholieke gelovigen 
over heel de wereld zich op de universele roeping 
van alle gedoopten: deelnemen in het missiewerk 
van de Kerk. Missiezondag wordt gevierd in elk 
Bisdom, in elke parochie wereldwijd, zelfs de 
armste. Deze speciale zondag in oktober biedt 
katholieken overal ter wereld de gelegenheid om 

Ga, en maak alle volkeren
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WERELDMISSIEZONDAG
23 oktober 2016

“Alle volken en culturen hebben recht op het 
ontvangen van de heilsboodschap, die Gods geschenk 
is aan elke persoon.”

(Paus Franciscus, Boodschap voor Missiezondag 2016)

“...het Evangelie van vergeving 
en barmhartigheid kan zorgen 
voor vreugde en verzoening, 
rechtvaardigheid en vrede.”

(Paus Franciscus, Boodschap voor Missiezondag 2016)



Wat vieren wij op Missiezondag?
Katholieken overal ter wereld vieren op de voorlaatste 
zondag van oktober Wereldmissiedag. Die dag is in feite 
het hoogtepunt van de hele maand oktober, die gewijd 
is aan missie.
Wat is ‘missie’ eigenlijk? Het woord ‘missie’ kunnen we 
zien als het katholieke synoniem voor ‘zending.’
Vóór zijn terugkeer naar de hemelse Vader, geeft Jezus 
een heel duidelijke opdracht – mandaat – aan zijn 
discipelen:

“Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de 
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
en leer hun alles onderhouden
wat Ik jullie geboden heb.”

(Mt. 28,19-20)

Hiermee stuurt Jezus zijn discipelen met een duidelijke 
missie de wereld in. Vanaf dat moment zijn zij 
apostelen: ‘gezondenen’ van Christus om zijn opdracht 
uit te voeren.

leven ... zelfs als wij alleen zijn. De Blijde Boodschap 
is pas ‘blij’ als het verkondigd wordt. Degene aan 
wie ik het verkondig wordt blij, en de blijdschap 
van de ander maakt mij blij. Zo alleen werkt het. 
Zo getuigen wij van Jezus Christus, de alfa en de 
omega, het begin en het eind van onze identiteit als 
christen.

De Kerk over de hele wereld staat op Missiezondag 
speciaal stil bij de zendingsopdracht van de Kerk om 
getuige te zijn van Jezus Christus. Het gaat om het 
missioneren in de eigen leefomgeving, maar ook 
om de missie en hulpverlening van de Kerk in arme 
landen. Wereldmissiedag vormt het hoogtepunt 
van de Weldmissiemaand, die de hele maand 
oktober duurt.

Begin en traditie
Het was paus Pius XI die 
Wereldmissiemaand en –
dag 90 jaar geleden in 1926 
instelde “ter bevordering van 
gebed en propaganda voor 
de missie, die in elk katholiek 
bisdom, in elke parochie en 
katholieke instelling over de 
hele wereld op dezelfde dag 
plaats zou worden.”
De noodzaak voor dit verzoek werd duidelijk 
gesteld: “De dag moet begrip kweken voor het 

Missie en christen-zijn
Als christenen treden wij in het voetspoor van 
de apostelen: wij zijn hun opvolgers in het 
uitvoeren van Christus’ opdracht. De missie 
die Christus 2000 jaren geleden gaf aan de 
apostelen wordt thans door ons voortgezet. 
Missie is daarom het wezen van ons leven 
als christen. Ons christen-zijn, ons christelijk 
geloof, is niet iets dat op onszelf gericht is: 
een soort ‘privébezit’ dat alleen voor mijzelf 
bestemd is. Nee! Christen zijn betekent 
niets als het niet gericht is op de ander, als 
het zich niet uit in de verkondiging van de 
Blijde Boodschap. Kortom: onze identiteit als 
christen maakt elk van ons – man en vrouw, 
jong en oud, rijk en arm – tot missionaris.

Hoe ben ik missionaris?
In zijn boodschap voor Missiezondag 2016 zegt Paus 
Franciscus:

“Op Wereldmissiedag worden wij allen uitgenodigd 
om erop uit te gaan als missionaire leerlingen, 
waarbij elk van ons zijn talenten, creativiteit, wijsheid 
en ervaring inzet opdat Gods boodschap van mildheid 
en compassie de totale mensenfamilie bereikt ... 
want de Kerk wil dat eenieder gered wordt en de 
liefde van de Heer ervaart.”

Onze missie als christen voeren wij iedere dag uit. Het 
maakt deel uit van wie wij zijn, elk moment van ons 

“Geloof is een geschenk van God en niet het 
resultaat van bekeringscampagnes; het groeit 
veeleer dankzij het geloof en de liefdadigheid van 
evangeliseerders die van Christus getuigen. Als zij 
op pad gaan door de straten van de wereld, moeten 
de leerlingen van Jezus een liefde zonder grenzen 
bezitten, dezelfde mate van liefde die onze Heer 
heeft voor alle mensen. Wij verkondigen de mooiste 
en grootste gaven die Hij ons geschonken heeft: zijn 
leven en zijn liefde.”

(Paus Franciscus, Boodschap voor Missiezondag 2016)


