‘Hij heeft Mij gezonden’ (Lucas 4, 18)
– Wat is onze missie?
KNR-Jaarthema 2019: week 18 (29 april -5 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
FRANCISCUS XAVERIUS, missionaris in Azië, patroon van de missie
“Heer, leer me de ware grootmoedigheid, leer me U te dienen zoals Gij het graag hebt: te
geven zonder te berekenen, te vechten zonder vrees voor wonden, te zwoegen zonder naar
rust te verlangen, te werken zonder naar loon te vragen, altijd erop uit te zijn uw wil te
doen.”
Biografen vergelijken Franciscus Xaverius (1506 - 1552) vaak
met de apostel Paulus. Beiden zijn doeners, durf-als,
wegbereiders. Alle twee steken ze met kop en schouders boven
het maatschappelijke maaiveld van hun tijd uit en laten zich niet
ontmoedigen door tegenslagen, tegenspoed, tegenwerking. En
toch is er verschil. Franciscus' apostolaat was in feite,
menselijkerwijs gesproken, veel moeilijker dan dat van Paulus.
Dit maakt het optreden van de Spaanse Bask - hij kwam uit
Navarra - des te opmerkelijker.
Misschien een boude uitspraak, maar Paulus had eigenlijk een
makkie. In de tijd waarin hij het evangelie uitdroeg, heerste in
het hele gebied rond de Middellandse zee de Pax Romana.
Reizen was er relatief veilig, met Latijn en Grieks kon je overal
terecht, er was sprake van een algemene Grieks-Romeinse cultuur met dito denk- en
godsbeelden. En dat alles ook nog in een, doorgaans, prettig klimaat. Dan de wereld waarin
Franciscus Xaverius het evangelie verkondigde.

Toen hij in 1541 in Lissabon het zeegat uitvoer naar 'de Oost' – hij zou Europa nooit meer
terugzien – ging hij naar een grotendeels onbekende wereld. De Portugezen hadden hier en
daar factorijen ingericht om felbegeerde specerijen als peper, kruidnagel en nootmuskaat te
verhandelen, maar veel verder dan die factorijen reikte hun kennis van het gebied niet. Dat
gold ook voor Xaverius.
Deze bezielde volgeling van Ignatius van Loyola wist eigenlijk niet waaraan hij begon. En dat
was misschien maar goed ook, anders was hij mogelijk thuisgebleven. Hij kreeg te maken
met moordende hitte en ijzige kou, woestijnen en ondoordringbare oerwouden,
koppensnellers en kannibalen. Hij moest het opnemen tegen filosofische stelsels als het
boeddhisme en het confucianisme die er heel wat eeuwen meer op hadden zitten dan het
christendom. En ook de islam had er al sinds jaar en dag vaste grond aan de voet. Bovendien
spraken de bewoners van dit 'Portugese oosten een veelvoud aan 'vreemde' talen waarvan
Xaverius zich toch zo goed en kwaad als het ging moest bedienen: Tamil en Maleis, Japans.
Wat niet makkelijk was, want hij had geen talenknobbel.
Toch heeft hij in dit voor het christendom onontgonnen oosten ruim tien jaar het evangelie
verkondigd. Over bezieling gesproken. Voor de hand lag dit eigenlijk niet. Als man van adel
had hij na zijn studie theologie aan de universiteit van Parijs ook het comfortabele leven van
een wereldgeestelijke kunnen leiden. Dat was misschien ook zo geweest als hij niet in zijn
studentenhuis in het Quartier Latin zijn bezielde landgenoot Ignatius van Loyola, stichter van
de jezuïetenorde, als 'slapie' had gehad. Ignatius heeft de harde noot Xaverius weten te
kraken, want een harde noot om te kraken was Franciscus, zoals Ignatius zich ooit eens heeft
laten ontvallen.
Die hardheid, lees eigenzinnigheid, is waarschijnlijk Xaverius' drijfveer geweest.
Tegenwoordig zou je het zijn drive noemen. Hij was zo overtuigd van de heilsboodschap, dat
hij die kostte wat het kost aan de 'heidenen' wilde brengen. Hij wilde hun zielen redden en
heeft zich voor dit doel weggecijferd. Hij kon nooit genoeg doen. Er lag altijd werk op hem te
wachten. En dit besef, de enorme massa's die nog onkundig waren van het evangelie, dreef
hem altijd weer voort, naar nieuwe streken, nieuwe landen. Tot Japan toe. Daar viel zijn
woord in goede aarde en ontstond een bloeiende gemeente, die een paar generaties later
weer aan bloedige vervolgingen ten onder ging.
Zijn laatste voornemen, de geloofsverkondiging in China, heeft hij niet meer kunnen
waarmaken. Hij stierf, 46 jaar oud, van uitputting op een eilandje voor de Chinese kust,
terwijl hij wachtte op een mogelijkheid over te steken naar het vasteland. Twee jaar later is
hij herbegraven in Goa, India, toentertijd de hoofdstad van het Portugese handelsimperium
in Azië.
Franciscus Xaverius is in 1621, samen met Ignatius, heilig verklaard.
Bron: https://www.dederdekerk.nl
Zie ook: https://www.jezuieten.org/person/franciscus-xaverius/
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GEBED
Laten we bidden op voorspraak van de heilige Franciscus Xaverius
dat de blijde Boodschap van het Evangelie
jonge mensen mag bereiken,
die Jezus Christus nog niet persoonlijk hebben leren kennen.
Dat zij mogen ervaren wat het betekent
om door Hem geïnspireerd en bemoedigd te worden.
Dat zij zich meer en meer bewust mogen worden
van de universele dimensie van de christelijke boodschap,
die Franciscus Xaverius met zoveel vuur en ijver
heeft uitgedragen naar landen van het verre Oosten.
Amen

Over de maker
Deze bijdrage aan de gebedsmarathon is verzorgd door Ward Biemans
van de Sociëteit van Jezus.
Hij is studentenpastor in Utrecht aan de Tilburg School of Catholic
Theology en de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing;
spirituaal van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het
aartsbisdom Utrecht; docent moraaltheologie aan het
Bonifatiusinstituut, Vogelenzang; kerkelijk assistent van de
Gemeenschap Christelijk Leven (GCL), de ignatiaanse lekenbeweging.

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.
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