
Voor de eerste keer na mijn verkiezing tot
opvolger van Petrus sta ik vandaag vol
vreugde op het grondgebied van mijn
dierbaar vaderland, Duitsland. En ik dank
God uit de grond van mijn hart dat Hij
het zo beschikt heeft dat mijn pastorale
bezoeken buiten de grenzen van Italië
mogen beginnen juist met een bezoek aan
het land waar ik geboren ben. Ik kom
naar Keulen naar aanleiding van de twin-
tigste Wereldjongerendag, die mijn voor-
ganger, de onvergetelijke paus Johannes
Paulus II, reeds lang gepland en voorbe-
reid had. U allen hier aanwezig ben ik
oprecht dankbaar voor de hartelijke ont-
vangst. Mijn eerbiedige groet geldt op de
eerste plaats de bondspresident, de heer
Horst Köhler, die ik dank voor zijn vrien-
delijke woorden, waarmee hij mij in de
naam van alle burgers van de Bondsrepu-
bliek Duitsland welkom heeft geheten.
Met achting en dankbaarheid groet ik ook
de regeringsvertegenwoordigers, de leden
van het corps diplomatique en de burger-

lijke en militaire overheden. Met broeder-
lijke waardering begroet ik de herder van
het aartsbisdom Keulen, kardinaal Joa-
chim Meisner. In verbondenheid met hem
begroet ik de overige bisschoppen, de
priesters en religieuzen en allen die in de
verschillende pastorale activiteiten van
de Duitstalige bisdommen hun waarde-
volle medewerking verlenen. Ik denk op
dit moment ook met genegenheid aan alle
burgers van de verschillende deelstaten.

In deze dagen van de meest intensieve
voorbereiding op de Wereldjongerendag
zijn de bisdommen van Duitsland, en in
het bijzonder het bisdom en de stad Keu-
len, door de aanwezigheid van zoveel
jongeren uit de hele wereld, vol leven. Ik
bedank alle mensen die door hun bekwa-
me en edelmoedige medewerking hebben
bijgedragen tot de organisatie van deze
kerkelijke gebeurtenis, die van wereldwij-
de betekenis is. Vol dankbaarheid denk ik
aan de parochies, de kloosters, de vereni-
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Zeer geachte heer Bondspresident,

zeer geachte vertegenwoordigers uit het politieke en openbare leven,

geachte kardinalen, dierbare medebroeders in het bisschopsambt,

dierbare burgers van de Bondsrepubliek,

dierbare jongeren!



gingen, de burgerlijke organisaties en de
particulieren, die hebben getoond dat ze
meeleven door de wijze waarop ze dui-
zenden pelgrims uit verschillende wereld-
delen hartelijke en adequate gastvrijheid
hebben geboden. De Kerk in Duitsland en
de gehele bevolking van de Bondsrepu-
bliek kunnen zich beroemen op een tradi-
tie van openheid ten opzichte van de
wereld, zoals ondermeer blijkt uit de vele
initiatieven van solidariteit, met name ten
aanzien van de ontwikkelingslanden.

In die geest van bereidheid mensen op te
nemen die uit andere tradities en culturen
afkomstig zijn, staan wij op het punt de
Wereldjongerendag in Keulen te beleven.
De ontmoeting van zoveel jongeren met
de opvolger van Petrus is een teken van
de vitaliteit van de Kerk. Ik ben gelukkig
dat ik midden onder de jongeren mag zijn
om hun geloof te versterken en hun hoop
te stimuleren. Tegelijk ben ik er zeker van
dat ik ook iets van die jonge mensen zal
ontvangen, bovenal hun enthousiasme,
hun meeleven en hun bereidheid zich
bezig te houden met de uitdagingen van
de toekomst. Ik richt nu reeds mijn harte-
lijke groet aan hen en aan allen die hen in
deze veelbewogen dagen opgenomen
hebben. Naast de intense momenten van
gebed, reflectie en vieren met de jongeren
en met allen die aan de verschillende
manifestaties van het programma deelne-
men, zal ik in de gelegenheid zijn een
ontmoeting met de bisschoppen te heb-
ben, tot wie ik nu reeds mijn broederlijke
groet richt. Verder zal ik de vertegen-
woordigers van de andere kerken en kerk-
genootschappen ontmoeten, een bezoek
aan de synagoge brengen voor een sa-
menkomst met de joodse gemeenschap en
ook de vertegenwoordigers van enige
islamitische gemeenschappen ontvangen.
Het gaat hier om belangrijke ontmoetin-

gen, erop gericht nog beter samen de weg
te kunnen gaan van de dialoog en de
samenwerking, met een gemeenschappe-
lijke inzet voor een rechtvaardige en
broederlijke toekomst, die werkelijk men-
selijk is.

In de loop van deze Wereldjongerendag
zullen wij gezamenlijk nadenken over het
thema ‘Wij zijn gekomen om Hem te aan-
bidden’ (Mt 2,2). Deze gelegenheid om de
betekenis te verdiepen van het menselijk
bestaan als ‘pelgrim zijn’, onder leiding
van de ‘ster’ op zoek naar de Heer, mogen
wij niet voorbij laten gaan. Samen zullen
wij opzien naar de ‘heilige drie Wijzen’,
naar deze ‘sterren-lezers’, die uit verschil-
lende verre landen kwamen en tot de eer-
ste mensen behoorden die in Jezus van
Nazaret, de zoon van de Maagd Maria, de
beloofde Messias herkenden, en voor Hem
neerknielden (vgl. Mt 2,1-12). Zowel de
kerkgemeenschap van Keulen als de stad
zelf zijn op bijzondere wijze verbonden
met de herinnering aan deze voorbeeldige
personen. Net als de heilige drie Wijzen
zijn alle gelovigen en in het bijzonder de
jongeren ertoe geroepen hun levensweg
te gaan op zoek naar waarheid, gerechtig-
heid en liefde. Het is een weg waarvan
het uiteindelijke doel slechts te vinden is
door de ontmoeting met Christus, een
ontmoeting die zonder het geloof niet kan
plaatsvinden. Op deze weg kunnen teke-
nen van allerlei aard hulp bieden, tekenen
die de lange en rijke christelijke traditie
onuitwisbaar op het Duitse grondgebied
heeft achtergelaten: van de grote histori-
sche monumenten tot de talloze kunst-
werken overal in het land, van de in bibli-
otheken bewaarde documenten tot de met
intense deelname van het volk beleefde
tradities, van het filosofische gedachte-
goed tot de theologische overwegingen
van vele Duitse denkers, van het geeste-
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lijk erfgoed tot de mystieke ervaring van
een hele schaar van heiligen. Het gaat
hier om een uiterst rijk cultureel en gees-
telijk erfgoed, dat tot vandaag de dag in
het hart van Europa getuigt van de
vruchtbaarheid van het geloof en de
christelijke overlevering. De bisdommen
en in het bijzonder de regio Keulen bewa-
ren levendige herinneringen aan grote
getuigen van de christelijke beschaving.
Ik denk onder meer aan de H. Bonifatius,
de H. Ursula, de H. Albertus Magnus en –
meer recent – aan de H. Teresia Benedicta
a Cruce (Edith Stein) en de zalige Adolph
Kolping. Mogen deze beroemde broeders
en zusters van ons in het geloof, die in de
loop der eeuwen de fakkel van de heilig-
heid hebben laten schijnen, de ‘voorbeel-
den’ en ‘patronen’ zijn van de Wereldjon-
gerendag, die hier gehouden wordt.

Terwijl ik u allen hier aanwezig nogmaals
mijn allerhartelijkste dank breng voor de

vriendelijke ontvangst, bid ik de Heer voor
de toekomst van de Kerk en van de hele
samenleving in mijn geliefde Bondsrepu-
bliek Duitsland. Mogen de geschiedenis
van dit land en de grote sociale, economi-
sche en culturele doelen die hier bereikt
zijn, een aanmoediging vormen met her-
nieuwd engagement verder te gaan op de
weg van waarachtige vooruitgang en soli-
daire ontwikkeling, niet alleen voor Duits-
land, maar ook voor de andere volkeren
van het continent. Moge de Maagd Maria,
die het Kind Jezus aan de heilige drie Wij-
zen toonde, toen zij naar Betlehem geko-
men waren om de Verlosser te aanbidden,
steeds weer onze voorspreekster zijn, zoals
zij reeds eeuwenlang vanuit de vele over
Duitsland verspreide pelgrimsoorden over
het Duitse volk waakt. Moge de Heer u
allen zegenen, u die hier aanwezig bent,
evenals alle pelgrims en de inwoners van
het land. God behoede de Bondsrepubliek
Duitsland!
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