
De meest bekende tekst van Franciscus van Assisi (1182-1226) is zonder twijfel 
zijn Zonnelied: Geloofd zijt Gij, mijn Heer, voor … Dit gebed heeft paus Fran-
ciscus ook enorm geraakt, want hij laat zijn encycliek Laudato si’ beginnen 
met die woorden van zijn patroon. In de geschriften van de paus is overigens 
veel van Sint-Franciscus’ geest te herkennen. Zijn keuze voor een Jaar van de 
Barmhartigheid hoefde dan ook niet te verwonderen. Het is nu officieel al even 
voorbij, maar het blijft wel voortleven in ons hart. Omdat barmhartigheid een 
kernbegrip is voor wie religieus beroerd wordt.

tEstamEnt van franciscus 

Toen het duidelijk werd dat het leven 
van Franciscus van Assisi ten einde 
liep, smeekten zijn broeders hem om 
hun een laatste woord ter bemoedi-
ging te geven. Franciscus is daarop 
ingegaan en heeft een aantal maan-
den voor zijn dood zijn testament 

gedicteerd. Het is het belangrijkste 
afscheidsgeschrift dat we van hem 
hebben. Het begint met een reeks 
herinneringen, die verderop in de 
tekst evolueren naar aansporingen.

Het testament van Franciscus valt op 
door zijn helderheid, authenticiteit, 
bezieldheid en bezorgdheid. Het is 
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een document waarin Franciscus al-
les bijeen schrijft (dicteert) wat hem 
nu echt ter harte gaat. En hij begint 
bij het begin: hoe het voor hem be-
gon.

Wat Franciscus zelf aangeeft als zijn 
meest kostbare herinnering en waar 
hij zijn testament mee opent, is het 
volgende:

1 De Heer heeft mij, broeder Franciscus,op de volgende manier 
het begin gegeven van een boetvaardig leven: toen ik in zonden 
leefde, leek het me te bitter om melaatsen te zien

2 en de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht en ik heb hun barm-
hartigheid bewezen.1

Het initiatief legt Franciscus bij God: 
de Heer zelf heeft mij tussen hen ge-
bracht. Hij gebruikt het Latijnse werk-
woord conducere – dat wil zeggen 
dat hij de Heer zelf bij zich ervaren 
heeft. Het gaat om een soort van 

mystieke aanwezigheid die hij bij de 
ontmoeting met de melaatsen aan 
den lijve heeft ondervonden.

Hij vervolgt in het derde vers van het 
testament:

3 En toen ik bij hen wegging, was wat me bitter leek voor mij veran-
derd in zoetheid naar ziel en lichaam; en ik was er daarna nog 
een tijdje vol van en heb de wereld verlaten.2

Deze mystieke ervaring heeft hem op 
een andere manier leren kijken en in 
hem het verlangen gewekt op een 
andere manier in het leven te staan. 
In de ontmoeting met de melaatse 
heeft God hem zo diep geraakt dat 
van dan af barmhartigheid de kern 
van zijn roeping zal worden.

gEbEd bij hEt onZE vadEr

Die barmhartigheid vinden we onder 

meer terug in Franciscus’ uitleg bij 
het Onze Vader. Het Onze Vader 
begint met een zich richten tot God. 
In een tweede deel vragen we hem 
om ons dagelijks brood, het materi-
ele dat we nodig hebben. Dan komt 
de bede om vergeving, voor ons en 
van ons. Het is eigenlijk een vraag 
om ons te helpen onze relaties zuiver 
te houden. Franciscus voegt aan elk 
zinnetje iets toe. 
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7 En vergeef ons onze schulden door uw onuitsprekelijke barmhartig-
heid, door de kracht van het lijden van uw geliefde Zoon en door 
de verdiensten en voorspraak van de allerzaligste maagd en van 
al uw uitverkorenen.

8 Zoals ook wij aan onze schuldenaars vergeven en wat wij niet 
ten volle vergeven, geef, Heer, dat wij het toch ten volle vergeven, 
zodat wij omwille van U de vijanden waarachtig liefhebben, voor 
hen toegewijd bij U ten beste spreken, niemand kwaad met kwaad 
vergelden (vgl. 1 Tes 5,15) en ernaar streven hun omwille van U in 
alles van nut te zijn.

Franciscus verbindt barmhartigheid 
met vergeving. Hij erkent de grote 
barmhartigheid waarmee God ons 
tegemoet treedt in het vergeven van 
onze schulden. Let ook op vers 8: … 
en wat wij niet vergeven, geef, Heer, 
dat wij het toch ten volle vergeven … 
Hieruit blijkt duidelijk dat vergeving 
niet zo simpel is, het is een zich over-
stijgen, op sommige momenten de 
handen uitstrekken en zich op de kar 
van vergeving laten trekken, omdat 
we zelf de stap niet kunnen zetten. 
Wie de geschriften van Franciscus 
doorneemt, komt tot een definitie van 
barmhartigheid die als volgt zou kun-
nen geformuleerd worden:

Barmhartigheid is goedheid en liefde 
die de menselijke rede en rechtvaar-
digheid overstijgt.

Als we terugdenken aan het begin 
van Franciscus’ testament, dan valt 
op dat Franciscus dermate werd 

geraakt dat hij iets deed dat hele-
maal niet vanzelfsprekend was. Het 
ging om een opwelling van liefde 
en goedheid naar de melaatse toe 
die Franciscus’ rede te boven ging. 
En het is dát wat Franciscus aanduidt 
als zijn bekering. Daar waar hij met 
Gods genade boven zichzelf uitsteeg 
en in relatie trad met een zeer be-
smettelijke zieke in wie hij zijn broer 
zag. In de Fioretti staat dat hij hem 
omhelsde en later zelfs verzorgde. 
Dit gaat over een liefde die je van 
niemand kan eisen of verwachten.

Als je relaties alleen maar zou af-
meten aan rechtvaardigheid, zou er 
veel warmte verloren gaan. Zouden 
we dan nog vergeven? Het zou moei-
lijk zijn een hechte gemeenschap of 
familie te vormen. We zouden afglij-
den naar een wettische maatschap-
pij. Al biddend, ook in het Onze 
Vader, moeten we ons omvormen en 
steeds opnieuw bekeren.
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briEf aan EEn ministEr3

Maar het meest spreekt Franciscus 
over de barmhartigheid in zijn brief 
aan een minister4. Het is een prach-

tige getuigenis van hoe realisme en 
evangelisch engagement kunnen sa-
mengaan. Franciscus verwacht van 
zijn medebroeders niet méér dan 
wat ze kunnen geven.

6 En je moet niets anders van hen willen dan wat de Heer je geeft.
7 En heb hen daarom lief en je moet niet willen dat zij betere chris-

tenen zijn.
9 Wanneer je het volgende doet, weet ik of je de Heer en mij, zijn 

en jouw dienaar, liefhebt: er mag nooit een broeder in de wereld 
zijn die gezondigd heeft zoveel hij maar kon zondigen, en die, 
nadat hij jouw ogen heeft gezien, zonder jouw barmhartigheid 
moet weggaan, ofschoon hij barmhartigheid vraagt.

10 En als hij geen barmhartigheid vraagt, vraag hem dan of hij barm-
hartigheid wil.

11 En als hij daarna duizend keer onder jouw ogen zondigt, moet je 
hem meer liefhebben dan mij om hem zo tot de Heer te trekken. 
En je moet altijd voor zulke mensen barmhartig zijn.

17 En de minister zelf moet barmhartig voor hem zorgen zoals hij zelf 
verzorgd zou willen worden, wanneer hij zich in een soortgelijke 
situatie bevond. (vgl. Mt 7,12)

Het is voor Franciscus ondenkbaar 
dat iemand verstoken zou blijven 
van barmhartigheid. Er is steeds dat 
sprankeltje hoop dat blijft flikkeren, 
wat er ook gebeurt, omdat een mens 
meer is dan de optelsom van zijn da-
den. Het is het verhaal van het hon-
derdste schaap dat dient gezocht te 
worden, van de barmhartige Vader 
die op de uitkijk staat en verlangt 
dat zijn jongste zoon weer thuiskomt, 
ook al heeft die zijn erfdeel verbrast. 
Het is ervoor zorgen dat, wat er ook 

gebeurt, je de relatie met de ander 
niet verbreekt en de deur op een kier 
laat staan.

maatstaf voor authEnticitEit

Ook de heilige Clara van Assisi 
hecht groot belang aan barmhartig-
heid. Wat opvalt is dat zij ‘barmhar-
tigheid’ gemakkelijk samen vermeldt 
met ‘genade’. In het Engels is er maar 
één woord voor de twee begrippen: 
mercy. Voor Clara kan er geen barm-
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hartigheid zijn zonder dat er ergens ook sprake is van genade. Echte barmhar-
tigheid gaat in tegen onze natuur; ze overtreft die. En om die barmhartigheid 
uit te dragen hebben we hulp van hierboven nodig, genade, om boven onszelf 
te kunnen uitstijgen tot echte barmhartigheid waar geen angeltjes van wrok of 
weerstand meer inzitten.

Tijdens de Wereldjongerendagen vorig jaar in Krakau heeft paus Franciscus 
nog eens heel uitdrukkelijk benadrukt dat barmhartigheid een essentieel ele-
ment is in ons christen-zijn. 

Ik verbind de Zaligsprekingen altijd met Matteüs 25, waarin Jezus 
ons de werken van barmhartigheid voorstelt en ons zegt dat we vol-
gens deze werken zullen beoordeeld worden. Ik vraag aan jullie om 
deze lichamelijke werken van barmhartigheid te herontdekken: spijs 
de hongerigen, laaf de dorstigen, kleed de naakten, verwelkom de 
vreemdelingen, help de zieken, bezoek de gevangenen en begraaf 
de doden. Maar ook de geestelijke werken van barmhartigheid mo-
gen we niet over het hoofd zien: de twijfelaars goede raad geven, de 
onwetenden onderrichten, de zondaars terechtwijzen, de bedroefden 
troosten, beledigingen vergeven, lastige mensen geduldig verdragen 
en bidden tot God voor de levenden en de doden. Zoals je kan zien 
is barmhartigheid niet enkel ‘een goed persoon’ zijn en is het ook niet 
puur sentimentalisme. Het is de maatstaf voor onze authenticiteit als 
volgelingen van Christus, en van onze geloofwaardigheid als christe-
nen in de wereld van vandaag. 5
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