
 
euwen geleden kwam een jong priester vanuit Ierland naar Nederland. 
Hij had een ‘missie’-een belangrijke opdracht. Hij kwam de mensen 

vertellen over Jezus- hij doopte en vormde die mensen tot christenen. Hij 
vierde de Eucharistie en deelde met de mensen 
de communie. Nederland was voor Willibrordus 
een echt missiegebied.  
Honderden jaren later volgden Nederlandse 
mannen en vrouwen zijn voorbeeld. Ze gingen 
werken in hun missiegebied-een land ver weg-  
om daar mensen van Jezus te vertellen, hen te 
dopen en te vormen.  
Maar de missionarissen (de mensen met een 
‘missie’dus) deden méér: ze bouwden scholen en 
ziekenhuizen. En ze leerden mensen hoe de 
akkers meer en beter eten opleverden. 
 
Nog steeds werken er missionarissen in de landen van ‘de Derde Wereld’.  
Daar hebben juist de kinderen vaak te maken met armoe, met ziekte, 
oorlog en geweld. 
De missionarissen proberen hen te helpen. En dat doen ze op een manier 
zoals Jezus dat heeft voorgedaan: met vertrouwen, geduld en liefde.  
Ze werken samen met mensen die leren om op te komen voor zichzelf, 
zonder dat het leidt tot geweld. Anderen leren van de missionarissen dat 
ze kunnen geven. Dat kost soms moeite, maar ze merken dat dat de 
liefde is die Jezus bedoelt.  
En als je het zó bekijkt, hebben we eigenlijk allemaal een belangrijke 
opdracht. We hebben heel dicht bij huis onze eigen ‘missie’… 
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Kijk, een oud prentje. 
Vroeger kregen 
kinderen in Europa 
die, als ze geld 
hadden gegeven voor 
de missie. 
Met dat geld werden 
scholen en 
ziekenhuizen 
gebouwd. Dat 
hebben mijn opa en 
oma verteld… 

Nu krijgen de schoolkinderen in 
Nederland geen prentjes meer. 
  
Geld wordt er nog wel  
steeds ingezameld. En ook nog steeds 
voor scholen en zo. 
Maar nu werken ook de mensen uit de 
dorpen zélf mee. Dat is belangrijk. Ze 
zijn zelfstandig.  
Het is ook veel leuker om te kunnen  
zeggen:  
“Kijk, onze school hebben we 
gebouwd. Pater Frans, de missionaris, 
gaf raad. Hij  kreeg een beetje geld uit 
Nederland.                                                   
Daarmee hebben we een tuin 
aangelegd. De tuin bracht geld op. We 
hebben net zolang gespaard tot de 
school gebouwd kon worden.  
Wij kunnen het zélf! Met wat hulp uit 
Nederland, lukt het.” 
 
 



Kijk, nog een oud prentje.  
Kindjes uit Afrika en van de Noordpool 
bidden bij Jezus en Maria.  
Kindjes van over de hele wereld komen bij 
Jezus. Dát staat er eigenlijk op dit plaatje… 

Hoe kan dat? Jezus leefde toch in Israël? Hoe kunnen kinderen van over heel de wereld 
Hem dan kennen? 
Daar heeft Jezus zélf voor gezorgd! Hij heeft tegen zijn leerlingen gezegd:  “Ga de 
wereld in. Vertel over mij. Vertel wat je gehoord en gezien hebt. En doop de mensen 
dan. Zeg dan: Ik doop je in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.” 
Jezus stuurde de christenen er op uit. Hij gaf hun een ‘missie’. ‘Missie’ is het moeilijke 
woord voor: er op uit sturen met een belangrijke opdracht. Het woord ‘missionaris’heeft 
daarmee te maken. Mensen hebben die opdracht gevolgd: overal ter wereld werd van 
Jezus verteld. Van de Noordpool tot in Afrika, Azië en Z.Amerika. Overal zijn christenen.  

 

 

          
 

Wist jij dat: 

- je al bij je Doopsel de opdracht (missie)  krijgt om over Jezus te vertellen? Dat gebeurt als de priester je     
  ogen,  oren, mond, handen en voeten zegent. Je leert zien, horen, spreken over Hem. Je handen en voeten  
  leren om het geloof te delen en bij andere mensen te brengen. 
- je bij het Vormsel de kracht van de heilige Geest krijgt, om die opdracht te vervullen? Je wordt‘Gods   
  durfal’! 
- alle gedoopte christenen diezelfde opdracht hebben?  
- de woorden ‘H.Mis’(of- in het Grieks-: Eucharistie) en ‘missie’met elkaar te maken hebben? 
- je in iedere H.Mis die ‘missie’opnieuw uitspreekt als je zegt: “Heer, wij verkondigen Uw dood en  
  wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.” Verkondigen/belijden= vertellen over Jezus… 
- de priester daarvoor in het Eucharistisch gebed om steun van de heilige Geest vraagt…(als is die vraag een  
   beetje ‘verstopt’ in woorden die soms wat moeilijk te begrijpen zijn. Luister maar eens goed,  
   dan hoor je het misschien…) 

De apostelen zijn ermee begonnen: 
ze gingen op pad voor hun opdracht.  
Eigenlijk hebben alle gedoopte 
mensen die ‘missie’.  
Wist je dat? Iedereen die gedoopt is 
mag het verhaal van Jezus 
doorvertellen. Daar hoef je niet voor 
naar Afrika! Met je papa, zusje of    
vriendjes erover praten, kan gewoon 

ook! 
 


