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MISSIEZONDAG - 23 OKTOBER 2022
Oktober, de missiemaand, is in volle gang. De Kerk nodigt alle gedoopten uit om haar
missionaire zending over de hele wereld te steunen met hun gebed en financiële giften. Paus
Franciscus herinnert ons eraan dat ‘wij allen missionarissen zijn’ en dat ‘de identiteit van de
Kerk erin bestaat te evangeliseren’ (Boodschap voor Wereldmissiezondag, 23 oktober 2022).
‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1, 8). Dit is het voorgestelde thema voor deze
missiezondag. Het is een uitnodiging om na te denken over ons christen-zijn, onze drijfveren,
ons christelijk engagement, en vooral een uitnodiging om de bronnen van ons geloof opnieuw
te ontdekken om daaruit de nodige energie te putten voor ons christelijk getuigenis, in woord
en daad. Het is dus een uitnodiging om onszelf bepaalde vragen te stellen: hoe weerspiegelt
mijn manier van denken, spreken, handelen en reageren de God in wie ik geloof? Hoe bepaalt
mijn geloof mijn kijk op en oordeel over de sociaal-politieke en economische problemen van
onze samenleving? Hoe getuig ik van de christelijke vreugde in mijn hart?
OP WEG NAAR NIEUWE HORIZONTEN
Door het lijden, de conflicten, het onrecht en de onzekerheden die onze veranderende wereld
bedreigen, grijpen wanhoop en fatalisme om zich heen. Meer dan ooit heeft de wereld
behoefte aan moedige getuigen van hoop, die met vertrouwen naar de toekomst kijken en
niet bang zijn om de menselijke werkelijkheid onder ogen te zien. In zijn bovengenoemde
boodschap onderstreept de paus het volgende: “Geen enkele menselijke realiteit mag vreemd
zijn aan de aandacht van Christus' leerlingen in hun missie. De Kerk van Christus zal altijd
blijven ‘heen gaan’ naar nieuwe geografische, sociale en existentiële horizonten, naar
‘grensgevallen’ wat betreft plekken of menselijke situaties. Zo kan zij overal getuigen van
Christus en zijn liefde, bij mannen en vrouwen van alle volkeren, culturen of sociale klassen.
Op die manier gaat het steeds om een missio ad gentes, zoals het Tweede Vaticaans Concilie
ons leerde. De Kerk moet altijd vooruit willen gaan, voorbij haar eigen grenzen, om bij
iedereen te getuigen van de liefde van Christus. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik
maken om dankbaar stil te staan bij alle missionarissen die hun leven hebben gegeven om
steeds ‘verder te gaan’ in het laten vlees worden van Christus’ liefde voor alle broeders en
zusters die zij ontmoetten.”
MISSIEZONDAG: HET IS JOUW MOMENT, NU!
Getuige zijn betekent een leven leiden van authentiek geloof, gebed en delen. Het is je stem
durven verheffen en zeggen: Hij is hier, de Heer, mijn en onze redder, levend in het hart van
ons leven, en zijn missie gaat door in mij en in ons. Ons leven zegt meer dan onze woorden.
De Kerk rekent op ieder van ons om haar zending te vervullen ‘tot aan de uiteinden van de
aarde’ (Handelingen 1, 8). ‘Kerk is missie’ zo herinnerde Mgr. Koen Vanhoutte ons eraan in
zijn zendingsboodschap. Laten we onze ramen openen voor de wereld om ons heen en de
wereld ver weg. Missiezondag geeft ons de gelegenheid ons opnieuw bewust te worden van
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deze openheid en deze op een zichtbare en tastbare manier concreet te maken door deel te
nemen aan de collecte voor het solidariteitsfonds van de universele Kerk.
Dit jaar verbinden we ons met de kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek, een land dat meer
dan ooit behoefte heeft aan hoop, liefde, nabijheid en solidariteit.
Het beste wat je kan doen om de missionaire activiteit van de kerk te steunen is die
meedragen in je gebed. Naast het gebed, is ook financiële steun die de kerk helpt om de
meeste behoeftige kerken te ondersteunen, heel zinvol. Dat kan tijdens de collecte van de
kerkdiensten op Missiezondag of een bijdrage op de rekening van Missio: BE19 0000 0421
1012.

‘Samen kunnen we zingen,
samen kunnen we bidden,
samen kunnen we geven,
samen kunnen we onze lasten en onze vreugden dragen
en de liefde verkondigen die God in ons leven legt.’
(Uit de collectie ‘U zij de glorie’)

We danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid, die op een prachtige wijze getuigt van de
universaliteit van ons christelijk geloof.
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