‘Hij heeft Mij gezonden’ (Lucas 4, 18)
– Wat is onze missie?
KNR-Jaarthema 2019: week 19 (6 – 12 mei 2019)
In het kader van de Buitengewone Missiemaand die in oktober 2019 wereldwijd wordt
gehouden in de R.K.-Kerk, organiseert de KNR een gebedsmarathon vanaf Pasen tot en
met Missiezondag (22 april t/m 20 oktober). Alle religieuzen in Nederland worden
opgeroepen wekelijks – bij voorkeur op woensdag - te bidden voor het welslagen van de
missie van de Kerk, waar en hoe deze ook vorm krijgt.
Met het oog daarop verstuurt de KNR aan het begin van elke week in genoemde periode
een gebedsintentie. Deze begint met de levensbeschrijving van een ‘missionaire pionier’,
gevolgd door een gebed dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt door een religieus
of iemand anders die actief is in de missionaire beweging in Nederland.
MISSIONAIRE PIONIER
PAULINE JARICOT, oprichtster van de Pauselijke Missiewerken
“Mijn hoop is in Jezus Christus!
Mijn enige schat is het Kruis!
Ik verlang niets anders dan de wil van God,
en hoop op niets anders dan
dat deze op volmaakte wijze wordt volbracht!
Ik hoop op Uw genade,
die al Uw werken overtreft.
Moeder Maria, aan u behoor ik toe!” (Gebed van Pauline Jaricot)
Pauline Jaricot (1799-1862) leefde en werkte in een voor Frankrijk en
Europa bijzonder woelige tijd. Toen ze geboren werd, was de Franse
Revolutie tien jaar oud, hadden koning Louis XVI en zijn echtgenote
Marie-Antoinette niet alleen hun kroon, maar ook hun hoofd verloren,
en was Napoleon Bonaparte hard op weg naar het keizerschap.
De kerk in Frankrijk had het in deze tijd erg moeilijk. Kerken waren
gesloten, kloosters opgeheven, gebouwen en grond onteigend,
priesters moesten een eed van trouw op de Republiek afleggen en
kwamen in staatsdienst. De macht van Rome werd beknot. Dit alles
was vastgelegd in de 'Constitution Civile du Clergé'.

En niet alleen de kerk had het moeilijk. Dat gold in veel ruimere mate voor een groot deel
van de bevolking. De revolutie had voor velen niet de gehoopte verbetering van de
levensomstandigheden gebracht. De massa leefde nog steeds in armoede.
Pauline Jaricot zag deze misère van dichtbij in haar geboortestad Lyon en dit was voor haar
aansporing om vanuit een religieuze betrokkenheid te willen helpen.
Haar devotie ging dan ook samen met het verzorgen van zieken en armen. Ook haar broer
kende een sterke religieuze bezieling en wilde missionaris worden. Om hiervoor geld in te
zamelen richtte Pauline Jaricot het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof op. Dit
genootschap deed in feite aan fondsenwerving, maar pleitte ook voor gemeenschappelijk
gebed ter ondersteuning van de missie.
De oprichting van het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof is een gebeurtenis die
past in de stroming die wij nu aanduiden met Romantiek: een opvallende herwaardering van
gevoel, traditie, gemeenschap en bijzondere devoties. Het christendom kreeg weer
zelfrespect en kwam tot grote bloei.
In 1822 werd het initiatief van Pauline Jaricot kerkelijk goedgekeurd, een gebeurtenis die in
februari 2002 is herdacht, in Nederland ondermeer tijdens een feestelijke ontmoeting in
Utrecht: 180 jaar Missio - Pauselijke Missiewerken. Rome nam de fakkel van haar over
omwille van de opbouw van een wereldwijde geloofsgemeenschap.
Pauline Jaricot moet als vrouw, in die turbulente tijd, een groot doorzettingsvermogen
hebben gehad om de doelen die ze zichzelf stelde te bereiken. Ze was dan ook waarschijnlijk
niet voor een kleintje vervaard. Maar daarvan is in allerlei boekjes en ook op internetsites
weinig terug te vinden. Wat naar voren komt is niet zozeer het beeld van de sterke,
zelfbewuste vrouw die ze geweest moet zijn, het is er meer een van een wat zoetige
verheerlijking.
Bron: https://www.dederdekerk.nl
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GEBED
God,
Wij bidden voor vrouwen met een missie
in onze kerk en onze samenleving.
Vrouwen die, zoals Pauline Jaricot,
over eigen grenzen heenkijken.
Vrouwen, jong of oud, die gewoonweg beginnen
en zich niet laten weerhouden door structuren,
maar een klein initiatief de kans geven om te groeien.
God,
Voor al die vrouwen bidden wij U om kracht
en vooral om uithoudingsvermogen.
Opdat zij ons kunnen inspireren
onze eigen missie vorm te geven
en uit te dragen.
Amen.
(Bron: Marianne Baijens)
Over de maker
Theologe, werkzaam bij Missio Pauselijke missiewerken
als bureaucoördinator

COLOFON:
U ontvangt deze gebedsintentie omdat u zich heeft aangemeld voor de ‘gebedsmarathon’ van 22 april tot en
met 20 oktober 2019. Voor aan- of afmelden, neem contact op met de KNR: Tel: 073-6921321 / Email:
communicatie@knr.nl.

Gebedsmarathon 2019

3

