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De relatie van de zieke en verzorgverlener: vertrouwen
en respect
Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de 29ste Wereldziekendag 11 februari 2021
Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders (Mat. 23, 8) De vertrouwensrelatie aan de basis van de
ziekenzorg
Geliefde broeders en zusters,
De viering van de 29ste Wereldziekendag op 11 februari 2021, de gedachtenis van de heilige Maagd Maria van
Lourdes, is een gunstig moment om in het bijzonder aandacht te besteden aan de zieken en aan hen die de
zieken bijstaan, hetzij op de voor de zorg bestemde plekken, hetzij binnen families en gemeenschappen. Mijn
gedachten gaan in het bijzonder uit naar allen die over de hele wereld lijden aan de gevolgen van de pandemie
van het coronavirus. Aan allen, in het bijzonder aan de armsten en gemarginaliseerden, breng ik mijn
geestelijke nabijheid tot uitdrukking en ik verzeker hen van de zorg en de genegenheid van de Kerk.
1. Het thema van deze dag is geïnspireerd door de passage uit het evangelie waar Christus de schijnheiligheid
bekritiseerd van hen die niet handelen naar hun woorden (vgl. Mat. 23, 1-12). Wanneer het geloof wordt
gereduceerd tot onvruchtbare verbale oefeningen, zonder betrokkenheid bij de geschiedenis en de noden van
de ander, dan vermindert de samenhang tussen het geloof dat men belijdt, en hoe men werkelijk leeft. Het
risico is ernstig; daarom gebruikt Jezus sterke uitdrukkingen om te waarschuwen voor het gevaar af te glijden
naar verafgoding van zichzelf en Hij zegt: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (v. 8).
De kritiek die Jezus richt tot degenen die “niet handelen naar hun woorden” (v. 3) is altijd en voor allen
heilzaam, omdat niemand immuun is voor het kwaad van de schijnheiligheid, een zeer ernstig kwaad dat ons
verhindert tot bloei te komen als kinderen van de ene Vader, geroepen als wij zijn tot een universele
broederschap. Ten opzichte van de behoeftige omstandigheden van onze broeders en zusters geeft Jezus het
model van gedrag dat volslagen het tegengestelde is van schijnheiligheid. Hij houdt ons voor stil te blijven
staan, te luisteren, een directe en persoonlijke relatie met de ander tot stand te brengen, empathie en
bewogenheid te voelen voor hem of voor haar, zich zo laten betrekken bij zijn of haar lijden dat men zich in
dienstbaarheid hiermee belast (vgl. Luc. 10, 30-35).
2. De ervaring van ziekte laat ons onze kwetsbaarheid voelen en tegelijkertijd de aangeboren behoefte aan de
ander. Het doet ons nog meer zien en op een duidelijke manier ervaren dat we als schepsels afhankelijk zijn van
God. Wanneer wij ziek zijn, doordringen onzekerheid, angst en soms verbijstering onze geest en ons hart ; wij
bevinden ons in een situatie van machteloosheid, omdat onze gezondheid niet afhangt van onze vermogens of
van ons “tobben” (vgl. Mat. 6, 27).
Ziekte dwingt tot een zinvraag. die in geloof tot God wordt gericht: een vraag die een nieuwe betekenis en
richting zoekt voor het bestaan en die soms niet onmiddellijk een antwoord kan vinden. Vrienden en verwanten
zelf zijn niet altijd in staat ons bij dit moeizame zoeken te helpen.
Symbolisch is in deze de bijbelse ﬁguur van Job. Zijn vrouw en vrienden slagen er niet in hem in zijn tegenspoed
te begeleiden, integendeel, zij beschuldigen hem en vergroten zo zijn eenzaamheid en ontreddering. Job zinkt
weg in een toestand van verlatenheid en onbegrip. Maar juist door deze uiterste kwetsbaarheid heen, doordat
hij iedere schijnheiligheid afwijst en kiest voor de weg van oprechtheid jegens God en de ander, richt hij met
volharding zijn vraag tot God, die hem uiteindelijk antwoord geeft en voor hem een nieuwe horizon opent. God
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bevestigt hem dat zijn lijden geen straf of kastijding is, en evenmin een verwijdering van God of een teken van
zijn onverschilligheid. Zo ontspringt aan het gewonde en genezen hart van Job die geestdriftige en bewogen
verklaring aan de Heer: “Alleen van horen zeggen kende ik U, nu heb ik U gezien met eigen ogen” (42, 5).
3. Ziekte heeft altijd meer dan één gezicht: zij heeft het gezicht van iedere zieke, ook van degenen die zich
veronachtzaamd, buitengesloten, slachtoﬀers van maatschappelijk onrecht voelen, onrecht dat hun wezenlijke
rechten negeert (vgl. encycl. Fratelli tutti). De huidige pandemie heeft veel onvolkomenheden van het
zorgstelsel en gebreken in de ziekenzorg naar boven doen komen. Voor de ouderen, de zwaksten en
kwetsbaarsten is toegang tot de zorg niet altijd op een eerlijke manier gewaarborgd. Dat hangt af van politieke
keuzes, van de manier waarop de middelen worden beheerd en de inzet van degenen die hiervoor
verantwoordelijkheid dragen Middelen investeren in de zorg en het bijstaan van zieken is een prioriteit die
verband houdt met het principe dat gezondheid een primair gemeenschappelijk goed is. Tegelijkertijd heeft de
pandemie ook de toewijding naar voren doen komen van de werkers in de gezondheidszorg, de vrijwilligers,
personeel, priesters, religieuzen, die met professionaliteit, opoﬀeringsgezindheid, gevoel voor
verantwoordelijkheid en liefde voor de naaste zoveel zieken en hun familieleden hebben geholpen, verzorgd,
getroost en gediend. Een stille schare van mannen en vrouwen die ervoor kozen naar die gezichten te kijken en
zich daarbij belast hebben met het lijden van patiënten die zij als hun naaste beschouwen omdat ze deel
uitmaken van de menselijke familie.
Nabijheid is immers een kostbare balsem, die steun en troost geeft aan wie aan een ziekte lijdt. Als christenen
ervaren wij het nabij zijn als een uitdrukking van de liefde van Jezus Christus, de barmhartige Samaritaan, die
met medelijden ieder menselijk wezen, gewond door de zonde, nabij is gekomen. Door de werking van de
Heilige Geest met Hem verenigd, zijn wij geroepen om barmhartig te zijn zoals de Vader en in het bijzonder
onze zieke, zwakke en lijdende broeders en zusters lief te hebben (vgl. Joh. 13, 34-35). En wij ervaren deze
nabijheid niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk: broederlijke liefde in Christus brengt immers een
gemeenschap voort die in staat is tot genezing, die niemand in de steek laat, die vooral de meest kwetsbaren
insluit en opneemt.
Ik wil hierbij herinneren aan het belang van de broederlijke solidariteit, die concreet tot uitdrukking komt in de
dienstbaarheid en die zeer verschillende vormen kan aannemen, die alle zijn gericht op de ondersteuning van
de naaste. “Dienen betekent zorg dragen voor hen die kwetsbaar zijn in onze families, in onze maatschappij, in
ons volk” (Homilie in Havana, 20 september 2015). Bij deze inzet is ieder in staat “zijn behoeften en
verwachtingen, zijn verlangens van almacht ten overstaan van de concrete blik van de kwetsbaarsten opzij te
zetten. […] De dienstbaarheid kijkt altijd naar het gezicht van een broeder of zuster, raakt zijn of haar vlees aan,
voelt zijn of haar nabijheid en “lijdt” zelfs “hieronder” en zoekt naar een ondersteuning van die broeder of
zuster. Daarom is dienstbaarheid nooit ideologisch, omdat zij geen ideeën, maar personen dient” (ibid.).
4. Wil er sprake zijn van een goede therapie, dan is het relationele aspect doorslaggevend, waardoor men de
zieke persoon holistisch kan benaderen. Dit aspect op zijn juiste waarde schatten helpt ook artsen,
verpleegkundigen, professionals en vrijwilligers in de zorg voor hen die lijden, om hen te begeleiden in een
traject van genezing dankzij een vertrouwensrelatie tussen personen (vgl. “Nieuw Handvest voor Werkers in de
Gezondheidszorg [2020], 4). Het gaat er dus om een verbond te sluiten tussen degenen die zorg nodig hebben,
en hen die hen verzorgen; een band die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect, oprechtheid,
beschikbaarheid, zodat iedere defensieve barrière wordt overwonnen, de waardigheid van de zieke centraal
staat, de professionaliteit van de werkers in de gezondheid wordt beschermd en een goede verhouding met de
familieleden van de patiënten wordt onderhouden.
Juist deze relatie met een zieke persoon vindt een onuitputtelijke bron van motivatie en kracht in de liefde van
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Christus, zoals het duizendjarige getuigenis laat zien van mannen en vrouwen die zich in het dienen van de
zieken geheiligd hebben Uit het mysterie van de dood en de verrijzenis van Christus komt in feite de liefde voort
die in staat is ten volle betekenis te geven aan de toestand van de patiënt, en aan die van degene die de zorg
voor hem op zich neemt. Het evangelie laat vaak zien dat de door Jezus bewerkte genezingen nooit magische
gebaren zijn, maar altijd de vrucht van een ontmoeting, van een relatie tussen personen, en aan de door Jezus
geschonken gave van God het geloof van de ontvanger beantwoordt, zoals het woord dat Jezus vaak herhaalt,
samenvat: “Uw geloof heeft u gered”.
5. Geliefde broeders en zusters, het gebod van de liefde, dat Jezus zijn leerlingen heeft nagelaten, vindt ook een
concrete verwezenlijking in de relatie met de zieken. Een maatschappij is des te humaner naarmate zij meer de
zorg op zich weet te nemen voor haar kwetsbare en lijdende leden en dit weet te doen met een door
broederlijke liefde geïnspireerde doeltreﬀendheid. Laten wij dit nastreven en ervoor zorgen dat niemand alleen
blijft, dat niemand zich buitengesloten en in de steek gelaten voelt.
Ik vertrouw alle zieken, werkers in de gezondheidszorg en hen die zich geheel inzetten aan de zijde van de
lijdenden, toe aan Maria, Moeder van barmhartigheid en Heil van de zieken. Moge zij vanuit de grot van Lourdes
en haar ontelbare, over de wereld verspreide heiligdommen ons geloof en onze hoop ondersteunen en ons
helpen met broederlijke liefde voor elkaar te zorgen. Ik verleen allen en ieder van harte mijn zegen.
Rome, Sint Jan van Lateranen, 20 december 2020, vierde zondag van de Advent.
Franciscus
Vertaling: drs. H.M.G. Kretzers
Eindredactie. A. Kruse, MA
Copyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKK

Message of His Holiness Pope Francis for the XXIX World Day of the Sick 2021
“You have but one teacher and you are all brothers” (Mt 23:8). A trust-based relationship to guide care for the
sick
Dear brothers and sisters,
The celebration of the XXIX World Day of the Sick on 11 February 2021, the liturgical memorial of the Blessed
Virgin Mary of Lourdes, is an opportunity to devote special attention to the sick and to those who provide them
with assistance and care both in healthcare institutions and within families and communities. We think in
particular of those who have suﬀered, and continue to suﬀer, the eﬀects of the worldwide coronavirus
pandemic. To all, and especially to the poor and the marginalized, I express my spiritual closeness and assure
them of the Church’s loving concern.
1. The theme of this Day is drawn from the Gospel passage in which Jesus criticizes the hypocrisy of those who
fail to practise what they preach (cf. Mt 23:1-12). When our faith is reduced to empty words, unconcerned with
the lives and needs of others, the creed we profess proves inconsistent with the life we lead. The danger is real.
That is why Jesus uses strong language about the peril of falling into self-idolatry. He tells us: “You have but one
teacher and you are all brothers” (v. 8).
Jesus’ criticism of those who “preach but do not practise” (v. 3) is helpful always and everywhere, since none of
us is immune to the grave evil of hypocrisy, which prevents us from ﬂourishing as children of the one Father,
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called to live universal fraternity.
Before the needs of our brothers and sisters, Jesus asks us to respond in a way completely contrary to such
hypocrisy. He asks us to stop and listen, to establish a direct and personal relationship with others, to feel
empathy and compassion, and to let their suﬀering become our own as we seek to serve them (cf. Lk 10:30-35).
2. The experience of sickness makes us realize our own vulnerability and our innate need of others. It makes us
feel all the more clearly that we are creatures dependent on God. When we are ill, fear and even bewilderment
can grip our minds and hearts; we ﬁnd ourselves powerless, since our health does not depend on our abilities or
life’s incessant worries (cf. Mt 6:27).
Sickness raises the question of life’s meaning, which we bring before God in faith. In seeking a new and deeper
direction in our lives, we may not ﬁnd an immediate answer. Nor are our relatives and friends always able to
help us in this demanding quest.
The biblical ﬁgure of Job is emblematic in this regard. Job’s wife and friends do not accompany him in his
misfortune; instead, they blame him and only aggravate his solitude and distress. Job feels forlorn and
misunderstood. Yet for all his extreme frailty, he rejects hypocrisy and chooses the path of honesty towards God
and others. He cries out to God so insistently that God ﬁnally answers him and allows him to glimpse a new
horizon. He conﬁrms that Job’s suﬀering is not a punishment or a state of separation from God, much less as
sign of God’s indiﬀerence. Job’s heart, wounded and healed, then makes this vibrant and touching confession to
the Lord: “I had heard of you by word of mouth, but now my eye has seen you” (42:5).
3. Sickness always has more than one face: it has the face of all the sick, but also those who feel ignored,
excluded and prey to social injustices that deny their fundamental rights (cf. Fratelli Tutti, 22). The current
pandemic has exacerbated inequalities in our healthcare systems and exposed ineﬃciencies in the care of the
sick. Elderly, weak and vulnerable people are not always granted access to care, or in an equitable manner. This
is the result of political decisions, resource management and greater or lesser commitment on the part of those
holding positions of responsibility. Investing resources in the care and assistance of the sick is a priority linked
to the fundamental principle that health is a primary common good. Yet the pandemic has also highlighted the
dedication and generosity of healthcare personnel, volunteers, support staﬀ, priests, men and women religious,
all of whom have helped, treated, comforted and served so many of the sick and their families with
professionalism, self-giving, responsibility and love of neighbour. A silent multitude of men and women, they
chose not to look the other way but to share the suﬀering of patients, whom they saw as neighbours and
members of our one human family.
Such closeness is a precious balm that provides support and consolation to the sick in their suﬀering. As
Christians, we experience that closeness as a sign of the love of Jesus Christ, the Good Samaritan, who draws
near with compassion to every man and woman wounded by sin. United to Christ by the working of the Holy
Spirit, we are called to be merciful like the Father and to love in particular our frail, inﬁrm and suﬀering brothers
and sisters (cf. Jn 13:34-35). We experience this closeness not only as individuals but also as a community.
Indeed, fraternal love in Christ generates a community of healing, a community that leaves no one behind, a
community that is inclusive and welcoming, especially to those most in need.
Here I wish to mention the importance of fraternal solidarity, which is expressed concretely in service and can
take a variety of forms, all directed at supporting our neighbours. “Serving means caring … for the vulnerable of
our families, our society, our people” (Homily in Havana, 20 September 2015). In this outreach, all are “called to
set aside their own wishes and desires, their pursuit of power, before the concrete gaze of those who are most
vulnerable… Service always looks to their faces, touches their ﬂesh, senses their closeness and even, in some
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cases, ‘suﬀers’ that closeness and tries to help them. Service is never ideological, for we do not serve ideas, we
serve people” (ibid.).
4. If a therapy is to be eﬀective, it must have a relational aspect, for this enables a holistic approach to the
patient. Emphasizing this aspect can help doctors, nurses, professionals and volunteers to feel responsible for
accompanying patients on a path of healing grounded in a trusting interpersonal relationship (cf. New Charter
for Health Care Workers [2016], 4). This creates a covenant between those in need of care and those who
provide that care, a covenant based on mutual trust and respect, openness and availability. This will help to
overcome defensive attitudes, respect the dignity of the sick, safeguard the professionalism of healthcare
workers and foster a good relationship with the families of patients.
Such a relationship with the sick can ﬁnd an unfailing source of motivation and strength in the charity of Christ,
as shown by the witness of those men and women who down the millennia have grown in holiness through
service to the inﬁrm. For the mystery of Christ’s death and resurrection is the source of the love capable of
giving full meaning to the experience of patients and caregivers alike. The Gospel frequently makes this clear by
showing that Jesus heals not by magic but as the result of an encounter, an interpersonal relationship, in which
God’s gift ﬁnds a response in the faith of those who accept it. As Jesus often repeats: “Your faith has saved
you”.
5. Dear brothers and sisters, the commandment of love that Jesus left to his disciples is also kept in our
relationship with the sick. A society is all the more human to the degree that it cares eﬀectively for its most frail
and suﬀering members, in a spirit of fraternal love. Let us strive to achieve this goal, so that no one will feel
alone, excluded or abandoned.
To Mary, Mother of Mercy and Health of the Inﬁrm, I entrust the sick, healthcare workers and all those who
generously assist our suﬀering brothers and sisters. From the Grotto of Lourdes and her many other shrines
throughout the world, may she sustain our faith and hope, and help us care for one another with fraternal love.
To each and all, I cordially impart my blessing.
Rome, Saint John Lateran, 20 December 2020,
Fourth Sunday of Advent
Franciscus
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