
 

 

 

 

 

 

 

Kort woord bij gelegenheid van de heiligverklaring van  

paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II 
 

 

Paus Franciscus verklaart deze Tweede Zondag van Pasen twee van zijn voorgangers heilig: 

de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II. Twee nieuwe heiligen die bovendien voor 

vele gelovigen van nu bekende personen zijn: dat maakt de ‘voorbeeldfunctie’ die van 

heiligen uitgaat in dit geval extra krachtig. De 27
ste

 april van dit jaar is daarom des te meer 

een vreugdevolle dag voor heel de R.-K. Kerk. 

 

De Italiaanse paus Johannes XXIII (Angelo Roncalli) was paus van 1958 tot 1963. Een 

periode van slechts vijf jaar, maar daarin heeft hij veel goeds kunnen doen en betekenen. Zo 

riep hij geïnspireerd door de H. Geest het Tweede Vaticaans Concilie bijeen, dat duurde van 

1962 tot 1965. Hiermee wilde hij de Kerk ‘bij de tijd brengen’, onder het bekend geworden 

motto aggiornamento. Van dit Concilie plukken we als Kerk nu nog steeds dankbaar de 

vruchten. Zo hebben we in de Nederlandse Kerk in oktober 2012 de vijftigste verjaardag van 

het begin van dit Concilie gevierd.  

De bijnaam van Johannes XXIII was ‘de goede paus’, dit onder meer vanwege zijn warme 

persoonlijkheid, zijn evangelische bescheidenheid en zijn groot gevoel voor humor. Nog altijd 

denken veel gelovigen met warmte aan hem, maar ook anderen omdat hij zich richtte ‘tot alle 

mensen van goede wil’. Velen wist hij voor zich in te nemen, zelfs hooggeplaatste 

communisten toen de Koude Oorlog op een hoogtepunt was. Zijn encycliek Pacem in Terris – 

minder dan twee maanden voor zijn dood verschenen – wordt beschouwd als zijn 

belangrijkste; daarin maakt hij duidelijk dat vrede op aarde gebaseerd moet zijn op waarheid, 

gerechtigheid, liefde en vrijheid. 

 

De Poolse paus Johannes Paulus II (Karol Wojtyla) was paus van 1978 tot 2005. Hij kreeg 

vooral bekendheid als de grote evangelisator: hij reisde onvermoeibaar de wereld over om het 

Evangelie te verkondigen en was in 1984 de initiator van de Wereldjongerendagen, waar 

miljoenen jongeren samenkomen om het geloof te vieren.  

Zijn pontificaat heeft er in hoge mate aan bijgedragen dat de communistische overheersing in 

de voormalige Oostbloklanden ten val kwam, waaronder in zijn geboorteland Polen. In de 

laatste jaren van zijn leven werd hij steeds zieker, maar hij bleef het Petrusambt bekleden. 

Doordat hij ondanks zijn slopende ziekte aanbleef en er niet voor terugschrok zich in het 

openbaar te vertonen, legde hij getuigenis af van de onschendbare waardigheid van de mens, 

die blijft onder welke omstandigheden ook, en heeft hij zo veel mensen bemoedigd die onder 

ziekten en handicaps gebukt gaan. Zijn steun en toeverlaat was tot op het laatst de heilige 

Maagd Maria, voor wie paus Johannes Paulus II heel zijn leven een grote devotie koesterde. 

Tijdens zijn uitvaart vroegen pelgrims met de kreet ‘Santo Subito!’ om zijn onmiddellijke 

heiligverklaring – minder dan tien jaar later is het al zover. 

 

Hopelijk kunnen de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II door hun heiligverklaring 

voor nog meer mensen als een bron van inspiratie en bemoediging in geloof en leven dienen. 



Hopelijk zullen zij door hun woorden en daden tijdens hun aardse leven alsook door hun 

gebed nu in de hemel, blijven bijdragen aan de groei van de eenheid van alle christenen en 

heel de mensheid. 

 

We zijn deze Tweede Zondag van Pasen (door paus Johannes Paulus II in 2000 tevens 

uitgeroepen tot ‘Zondag van de goddelijke Barmhartigheid’) in gebed verbonden met de vele 

pelgrims die – ook vanuit Nederland – naar Rome zijn gereisd voor deze dubbele 

heiligverklaring. Wij mogen vertrouwen op de voorspraak van deze twee nieuwe heiligen, in 

het bijzonder ook voor een zegenrijke toekomst van de Kerk in ons land en heel onze wereld. 

 

Utrecht, 27 april 2014 

 

 

 

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 

Aartsbisschop van Utrecht 


