
VIDEOBOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS 
AAN DE JONGEREN VAN HEEL DE WERELD TER GELEGENHEID VAN DE 

KOMENDE WERELDJONGERENDAGEN 
 

Beste jongeren, 
 
met een levendige herinnering aan onze ontmoeting op de Wereldjongerendag van 
2016 in Krakau zijn wij op weg gegaan naar het volgende doel, dat, als God wil, 
Panama in 2019 zal zijn. Deze ogenblikken van ontmoeting en dialoog met jullie zijn 
voor mij zeer belangrijk en ik heb gewild dat deze route werd gegaan in 
overeenstemming met de voorbereiding van de volgende bisschoppensynode, die 
aan jullie, jongeren, is gewijd. 
 
Op deze weg begeleidt ons onze Moeder de Maagd Maria. Maria zegt: “Aan Mij deed 
zijn wonderwerken Die machtig is” (Luc. 1, 49). Zij weet dank te brengen aan God, 
die neerzag op haar kleinheid, en zij herkent de grootse dingen die Hij in haar leven 
verwezenlijkt; en zij gaat op reis om haar nicht Elisabeth, die op leeftijd is en 
behoefte heeft aan haar nabijheid, te ontmoeten. Zij blijft niet thuis opgesloten zitten, 
omdat zij geen jongere is die op de bank hangt en die probeert er haar gemak van te 
nemen en veilig te zijn, zonder dat iemand haar lastig valt. Zij wordt door het geloof 
bewogen, omdat het geloof de kern is van heel de geschiedenis van onze Moeder. 
 
Beste jongeren, ook God ziet neer op jullie en wanneer Hij dit doet, ziet Hij heel de 
liefde die jullie in staat zijn te geven. Jullie kunnen, zoals de jonge vrouw van 
Nazareth, de wereld verbeteren om een indruk na te laten die de geschiedenis 
tekent, die van jullie en die van vele anderen. De Kerk en de maatschappij hebben 
jullie nodig. Met jullie benadering, met de moed die jullie hebben, met jullie dromen 
en idealen vallen de muren van onbeweeglijkheid weg en gaan er wegen open die 
ons naar een betere, rechtvaardigere, minder wrede en menselijkere wereld leiden. 
 
Ik moedig jullie aan gedurende deze weg een relatie van vertrouwelijkheid en 
vriendschap met de Heilige Maagd te onderhouden. Zij is onze Moeder. Spreek met 
haar als met een Moeder. Breng met haar dank voor de kostbare gave van het geloof 
dat jullie van je voorouders hebben ontvangen en vertrouw haar je hele leven toe. Als 
een goede Moeder luistert zij naar jullie, omarmt zij jullie, houdt zij van jullie, is zij 
samen op weg met jullie. Ik verzeker jullie dat, als jullie dat doen, jullie er geen spijt 
van zullen hebben. 
 
Een goede pelgrimstocht gewenst naar de Wereldjongerendag van 2019. God 
zegene jullie.  
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