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WJD-gangers 2019 delen hun ervaringen

Charles Chang - 

Op woensdag 20 februari jl. hielden drie 
deelnemers aan de Wereldjongerendagen 
2019 in Panama een presentatie voor hun 
parochiegemeenschap Parochie Noord. 
Hiermee wilden zij hun ervaringen delen met de 
geloofsgemeenschap die hun heeft ondersteund in 
de voorbereidingen en deelname. De deelnemers 
Vianey Kisman, Nadira Baldewsingh en pater 
Kumar Irudayasamy SDS maakten deel uit van de 
Surinaamse delegatie.

WJD-gangers Suriname
Wat waren de verwachtingen? Als groep elkaar 
ondersteunen, ontmoeting met jongeren uit 
de gehele wereld, de paus ontmoeten, geloof 
delen met andere jongeren. Dit waren enkele 
antwoorden op de vraag die Vianey Kisman stelde 
tijdens de presentatie van hun ervaringen op 
Wereldjongerendagen (WJD) 2019 in Panama. De 
twee andere presentatoren in de parochiezaal 
van de Heilige Driekoningenkerk waren Nadirah 
Baldewsingh en pater Kumar. Het werd niet 
zoals Vianey had gedacht: ongebaad slapen op de 
grond. In plaats daarvan werden de pelgrims goed 
opvangen door gastgezinnen. Suriname deed mee 
met zes jongeren. De groep, die zich aansloot bij 
de Nederlandse pelgrims, kwam op de dag van 
aankomst pas tegen half drie in de ochtend aan in 

Soná, de plaats van bestemming. Een videootje van 
hun verwelkoming toont de warmte en liefde die 
leeft onder de lokale bevolking. “Jong en oud waren 
op dat uur ons aan het opwachten, zegt pater 
Kumar met verwondering.

Kind van God
Days in the Diocese - zo heette dat programma 
in Soná, van 15-20 januari - bestond uit 
eucharistievieringen, catecheselessen, bezoek aan 
gezinnen, uitwisseling van cultuur en samenkomst 
met gastfamilie en genodigden. “De gastfamilies 
hebben niet alleen de maaltijden met ons gedeeld, 
maar ook hun liefde,” zegt Nadirah. Deze ervaring 
en ook de warme cultuur van de Panamezen, 
zoals het klappen en bewegen in de kerk bij de 
eucharistievieringen, zullen de jongeren zich nog 
lang herinneren. 

Buiten het El Maranon kapel mocht pater 
Kumar ervaren hoe de lokale bevolking goed 
gebruikmaakte van zijn aanwezigheid om zegen 
te vragen. Uit de catecheselessen heeft Vianey 
deze reflectievragen gehaald: zijn wij jongeren 
inderdaad kind van God en kan ik een broer of 
zus zijn van iedereen? Het antwoord op de eerste 
vraag is dienstbaarheid. Dit is ook het thema van 
WJD 2019: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij 
geschiedde naar Uw woord’ (Lukas, 1:31). Het 

antwoord van Maria aan de engel Gabriel, toen 
deze voor haar verscheen met de boodschap dat ze 
zwanger zou raken van de zoon van God. 
“De opening mis van de paus heeft ons dit ook 
geleerd - dat we ons dienstbaar moeten maken, 
voegt Vianey aan toe. Zij moedigt andere jongeren 
aan om nu te beginnen met sparen voor de WJD. 
“Dat op zich is ook een offer, ik wist ook niet dat 
ik zou gaan.” Eén van de meest aangrijpende 
momenten voor haar was een ontmoeting met de 
paus. “Ik heb hem niet kunnen aanraken, alleen 
even van dichtbij gezien. Daarna heeft niemand 
van ons iets gezegd totdat we terug waren op onze 
plek. Het was een moment om van stil te worden.” 
Een andere anekdote was dat ze vaak werden 
gevraagd voor de foto. “Om trots van te worden en 
het doet je ook wat om tussen al de andere vlaggen 
de Surinaamse vlag te zien.”

Aanbidding en oproepen
Nadirah ging in op de Kruisweg, een belangrijk 
onderdeel van het hoofdprogramma vanWJD 
dat van 22-27 januari duurde. Elke statie had 
een boodschap, maar deze vier vond zij het 
belangrijkst. Jezus draagt het kruis: blijf leven en 
overleven. Jezus wordt gekruisigd: Maria toont 
haar dankbaarheid en begeleiding aan Jezus 
gedurende zijn levensreis. Jezus gaf de geest: offer 
van liefde. Jezus wordt in het graf gelegd: al wat 
leeft is heilig. Een bijzonder moment voor pater 
Kumar is het moment van aanbidding. Dit maakte 
hij zowel in Soná mee als bij de nachtwake. Uit de 
slotmis van de paus de volgende dag, haalde Kumar 
deze oproepen aan. “Voel dat ge een zending hebt 
en wordt er verliefd op. Je kunt alles hebben maar 
als de geestdrift van de liefde ontbreekt, zal alles 
ontbreken. Dierbare jongeren, jullie zijn niet de 
toekomst maar het uur van God. Wacht niet tot 
de roeping en zending naar je komt maar begin 
vandaag en onderneem zelf de stap.”

Dienstbaarheid
Een slotconclusie van de avond is dat 
dienstbaarheid niet alleen ja wilt zeggen, maar 
ook weten waarom je ja zegt. Nu de WJD achter 
de rug is, weten de jonge presentatoren dat ze 
nog niet klaar zijn. “De taak is nu om het geloof 
levendig te houden onder de jongeren en kijken 
waar ze zich dienstbaar kunnen maken. Ryan 
Saften, uit de WJD groep van Toronto 2002, heeft 
dit zestien jaar volgehouden. “Na de WJD hebben 
we ons aangesloten bij de Stichting Samendelen 
van de kathedraal. Om beurten kookten we elke 
zondag voor de zwervers, maar dat is langzaam 
aan minder geworden door verschillende reden, 
zoals gezin begonnen, vertrek naar buitenland, 
enz. Nu zijn zes van de twintig van WJD 
Torontoovergebleven.” 
De avond die goed werd bezocht door de 
parochieleden, werd afgesloten met het themalied 
van WJD Panama. 
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Pater Kenneth Vigelandzoon - 

Powakka
In de week van 10 februari waren er twee 
bijzondere dagen: Wereld Huwelijksdag (World 
Marriage Day) op 10 februari en Valentijnsdag op 
14 februari. Misschien een week vol romantiek. 
Hoe toepasselijk was dan om die week af te sluiten 
met twee aparte huwelijken.
In een volle St. Wilhelmuskerk in Powakka, ten 
overstaan van familie, vrienden en dorpsgenoten, 
gaven Lorain Orasji en Roberto Adrian elkaar 
het ja-woord. Het jonge echtpaar is bewust van 
de inheemse cultuur en pakte flink uit met hun 
huwelijkskleding. Het leek alsof Lorain en Roberto 
overgevlogen waren uit het Maya-gebied om hier in 
Powakka te trouwen.

Redidoti
De volgende dag was de romantiek weer zichtbaar 
in het naburige dorp Redidoti. Max ‘oom Genie’ 
Swedo en tante Milli Amo gaven na 44 jaren 
samenwonen elkaar het ja-woord in de kerk van 
dit inheemse dorp. Het was het eerste huwelijk in 
de door pater Dorus gebouwde nieuwe kerk en de 
eerste huwelijksplechtigheid in 60 jaar vanuit de 
kerk in dit dorp. ‘Mijn verlangen is uitgekomen,’ 
zei oom Genie, zoals hij genoemd wordt. ‘Mi opo 

Give marriage some thought

a pasi.’ Na de huwelijksplechtigheid zorgde het 
dorpsbestuur voor versnaperingen en konen wij 
allen meegenieten van de switi tori’s van oom 
Genie. De president die een goede brada is van 
het echtpaar hielp de droom verwezenlijken. Nu 
is haast een ieder faya faya om hun ja-woord te 
geven. Wie gehuwd is wees een sterke getuige van 
Gods verbond. Wie nog niet gehuwd is, maar wel in 
een relatie zit, give marriage some thought. Vrede 
en alle goeds.
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geloof & leven
Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven (Matt. 10,8)

Mitch Busropan - 

Ziekenzalving
Ter gelegenheid van de 27e Werelddag voor 
de Zieken is op 11 februari 2019 een plechtige 
gezamenlijke ziekenzalving gevierd in de Heilige 
Driekoningenkerk voor parochie Noord. Deze 
zalving kon je vroeger alleen ontvangen als je bijna 
dood was: het was eigenlijk het sacrament voor de 
stervenden. Tegenwoordig wordt de ziekenzalving 
steeds vaker en eerder gegeven en is meer gericht 
op de bemoediging van zieke of kwetsbare 
ouderen. 

Veel mensen houden van een gezamenlijke 
ziekenzalving, omdat hier de nadruk niet ligt op 
sterven, maar eerder op het ervaren van kracht 
bij ziekte en ouderdom. Velen maken hier graag 
gebruik van. Het gemeenschapsaspect en de 
solidariteit, ook in lijden en ziek-zijn, komen op 
deze manier naar voren. 

De kerk zat daarom ook goed vol! Niet alle mensen 
voelen zich ziek, maar zijn er zich van bewust dat 
ze kwetsbaar zijn, vermoeid soms, en onder lasten 
gebukt gaan. Bij zo’n viering voel je je gesteund 
door de andere aanwezigen, mensen die ook het 
sacrament ontvangen en mensen die door hun 

aanwezigheid willen tonen dat ze er zijn voor hun 
naasten, ook in komende moeilijke tijden. 

Zieken- en Bejaardenzorg
De viering werd voorgegaan door pater Jan en 
pater Kumar. Voor een vlot verloop in en na de 
dienst werden de zieken en bejaarden geassisteerd 
door de pastorale medewerkers van Zieken- en 
Bejaardenzorg parochie Noord. Na afloop werden 
felicitaties uitgewisseld in verband met het 
ontvangen van dit sacrament en kon er onder 
het genot van een hapje en een drankje nog even 
nagepraat worden.

Dit sacrament kan veel troost, heil en verlichting 
bieden zowel bij de zieken als bij de andere 
aanwezigen. Het geeft uitdrukking aan ons geloof 
dat, zelfs waar onze handen de zieken moeten 
loslaten, er de handen van God zijn aan wie wij de 
zieken mogen toevertrouwen! 

Consultatie in voorbereiding op synode voor de Amazone

Volgende editie meer hierover.
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Misdienaar worden is misdienaar blijven
Pater Kumar Irudayasamy SDS - 

Gehoorzaamheid
Voordat Jezus aan zijn taak begon, ging Hij eerst 
en vooral naar de Jordaan, waar Johannes de 
Doper bezig was mensen te dopen. Maar Johannes 
probeerde Hem daarvan te weerhouden: ‘Ik zou 
door U gedoopt moeten worden, en U komt naar 
mij?’ ‘Laat Me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we 
moeten alles doen wat God van ons wil.’ Toen liet 
Johannes Hem begaan.
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, 
ging de hemel open en Johannes zag de Geest 
van God als een duif op Hem neerdalen. En uit de 
hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 
de man naar mijn hart’ (Matteüs 3,13-17). Jezus 
gehoorzaamde zijn hemelse Vader en gaf hiermee 
een voorbeeld voor ons allemaal. 
Onze lieve Moeder Maria antwoordde zodra ze 
door God werd geroepen om moeder van Jezus 
(God) te zijn: “Zie, de dienstmaagd des Heren, mij 
geschiede naar uw woord”. Zij heeft haar roeping 
geaccepteerd met het jawoord en dat stopte niet 
daar. Haar bevestiging ‘Ja Heer, hier ben ik’ bleef 
gelden tot aan het einde. 

Verwachtingen en verplichtingen
We zeggen vaker: gedoopt zijn is gedoopt blijven, 
maar in onze samenleving schijnt het anders te 
zijn. Er zijn velen die naar de parochie komen om te 
vragen hen uit te schrijven als lid van de parochie 
en van de Kerk. Zij weten echter niet, dat als je 
eenmaal gedoopt bent, je heel je leven gedoopt 
blijft! 
In ons leven zijn we constant bezig, op de een 

of andere manier keuzes te maken.  We maken 
de keuze om te trouwen, om priester of zuster 
te worden, of ook misdienaar; wij sluiten ons 
als vrijwilliger aan om mee te doen in een van 
de werkgroepen van de parochie. Het lijkt voor 

iedereen gemakkelijk om een keuze te maken, 
maar het wordt moeilijker voor ons om trouw te 
blijven aan de keuze die wij gemaakt hebben, want 
elke keuze brengt verwachtingen en verplichtingen 
met zich mee. Wij worden snel moe en geven het 
op en blijven niet actief. Als ik de keuze maak om 
misdienaar te zijn, dan vraagt dat van me om me 
netjes te kleden, vroeg op staan en naar de kerk te 
komen, kortom trouw te blijven dienen binnen de 
diensten en ook buiten de kerk enz. 
De parochie-Noord is trots op haar jarenlange 
misdienette Nishita Baldewsingh, actief in de 
leiding van de misdienaars, en nu vanwege haar 
studie in het buitenland. Ondanks alle drukte 
gaat zij vaker naar de kerk en deed ook al dienst 
als misdienaar in een van de kerken in België. 
Een typisch voorbeeld van misdienaar worden is 
misdienaar blijven!

Moeder Maria, Moeder van ons allen, 
help ons om trouw te blijven aan de keuze die we 
maken. 
Wanneer we moe zijn, 
wanneer we ons eenzaam voelen, 
wanneer niemand naar ons luistert, 
wanneer we uitgeput zijn, 
help ons dan om naar U te kijken 
en te volharden in de keuze die we hebben 
gemaakt. 
Gedoopt zijn is gedoopt blijven, 
misdienaar worden is misdienaar blijven, 
kiezen voor vrijwilligerswerk in de parochie is 
vrijwilliger blijven, 
trouwen is trouw blijven aan elkaar. 
‘JA HEER, HIER BEN IK!’ 

Op zaterdag 16 februari j.l. werd de 
bezinningsdag van de werkers van de KCV 
gehouden. Het thema was Verkondiging. 
Een bijzondere dag van bezinnen, 

plannen en aanbidding werd afgesloten 
met de bekendmaking van onze nieuwe 
voorzitter: Gerda Misidjang
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zevende zondag door het jaar C

Eerste lezing: Samuël 26,2.7 – 9.12 – 13.22 – 
23
In die dagen begaf Saul zich met drieduizend 
uitgelezen Israëlieten op weg naar de woestijn Zif 
om David daar te zoeken. David en Abisaï kwamen 
in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in 
het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn 
hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en zijn 
mannen lagen in een kring om hem heen. Toen zei 
Abisaï tot David: ‘Nu levert God uw vijand aan u 
over. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond 
priemen! Eén stoot en hij is er geweest! Maar David 
zei tot Abisaï: ‘Neen, dood hem niet! Wie slaat 
ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?’. 
David nam toen de lans en de waterkruik weg van 
het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug. 
Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand 
werd wakker; iedereen sliep door, want de Heer 
had hen in een diepe slaap gedompeld. Toen David 
aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg op 
een berg staan, zodat er een grote afstand tussen 
hen was, ging hij ver weg op een berg staan, zodat 
er een grote afstand tussen hen was. Hij riep Saul 
en zei: ‘Koning, hier is uw lans, laat een van uw 

mannen hem maar komen halen. De Heer zal ieders 
rechtschapenheid en trouw vergelden, de Heer had 
u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb de 
hand niet willen slaan aan zijn gezalfde’.

Antwoordpsalm: Psalm 103, 1 – 4.8.10.12 – 13

Tweede lezing: I Korintiërs 15, 45 – 49
Broeders en zusters, de eerste mens, Adam, werd 
een levend wezen. De laatste Adam werd een 
levendmakende Geest. Maar het geestelijke komt 
niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna 
komt het geestelijke. De eerste mens, uit de aarde 
genomen, is aarde; de tweede is uit de hemel. 
Zoals de eerste mens van aarde, zo zijn alle aardse 
mensen, zoals de hemelse mens, zo zullen alle 
hemelse zijn. En gelijk wij het beeld van de aardse 
mens hebben gedragen zo zullen wij ook het beeld 
dragen van de hemelse mens.

Evangelielezing: Lucas 6, 27 – 38
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Tot u die 
naar Mij luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet 
wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken 
en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u 
op de ene wang slaat keer hem  ook de andere toe; 

als iemand uw bovenkleed van u afneemt belet 
hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan 
ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt 
wat u toebehoort eis het niet terug. Zoals gij wilt 
dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen 
behandelen. Als gij bemint wie u beminnen, wat 
voor recht op dank hebt ge dan? Ook zondaars 
beminnen wie hen liefhebben. Als gij weldoet aan 
wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank 
hebt ge dan? Dat doen de zondaars ook. Als gij 
leent aan hen wie ge hoopt terug te krijgen, wat 
voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars 
lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel 
terug te krijgen. Neen, bemint uw vijanden, doet 
goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug 
te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge 
kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers 
ook goed is voor de ondankbaren en slechten. 
Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. 
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. 
Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld 
worden. Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken 
worden. Geeft en u zal gegeven worden: een 
goede, gestampte, geschudde en overlopende maat 
zal men u in de schoot storten. De maat die gij 
gebruikt zal men ook voor u gebruiken’.

Lucas 6,27-38 maakt deel uit van de zogenaamde 
veld rede waarin Jezus een samenvatting geeft van 
zijn boodschap. Deze veld rede functioneert als 
sleutel tot de kern van het hele evangelie: traditionele 
rolpatronen worden radicaal doorbroken. Net als 
Matteüs in zijn Bergrede gebruikt ook Lucas het beeld
van ‘de berg’, maar geeft het een andere invulling. In 
de oud oosterse wereld hadden bergen een religieuze 
betekenis. Denk aan de Griekse mythologie waarin 
Zeus en zijn goddelijke metgezellen op de Olympus 
wonen en soms naar de mensenwereld afdalen. In 
dat licht lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Lucas als 
inleiding tot de veld rede Jezus met de leerlingen de 
berg laat afdalen. Hij maakt zo duidelijk dat Jezus ‘van 
boven’ komt en te midden van de mensen gaat staan. 
Zijn komst is een zegen voor de mensen. Dat blijkt uit 
zijn woorden en daden.

Een boodschap voor iedereen
Het is van belang te weten dat Lucas zijn evangelie 
schreef voor ‘de hooggeachte Theofilus’, vermoedelijk 
een rijk man, en dat hij het als zijn taak zag hem te 
informeren over de boodschap van Jezus (1,1-4). 
Lucas is afkomstig uit de Griekse wereld en wil de 
boodschap van Jezus zo onder woorden brengen dat 
ook een welgestelde Griek erdoor geïnspireerd wordt. 
In de inleiding op de veld rede spreekt Jezus niet 
alleen tot de leerlingen en de inwoners uit Judea en 
Jeruzalem, maar ook tot bewoners van de kuststreken 
van Tyrus en Sidon (6,17). Daarmee wordt benadrukt 
dat Hij de grens tussen Joden en niet-Joden radicaal 
doorbreekt. Lucas heeft de veld rede zorgvuldig 
opgebouwd: viermaal klinkt ‘gelukkig jullie die’ (6,20-
23) en viermaal ‘wee jullie die’ (6,24-26) voordat Jezus 
vervolgt met het hart van zijn boodschap ‘tot jullie die 
naar Mij luisteren’ (6,27) En dan komen er woorden 
die inslaan. Acht keer gebiedt Hij zijn gehoor om iets te 
doen wat niet vanzelfsprekend of voor de hand liggend 
is. Het komt erop neer dat Hij drie opdrachten geeft 
die inhoudelijk met elkaar verbonden zijn, niet alleen 
door de eisen die gesteld worden, maar ook door de 
conflictsituatie die ze oproepen. Deze opdrachten 
worden dan afgesloten met de alles omvattende 
zin: ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 
behandelen’ (6,31).

De wederkerigheid ontkracht
De drie kernopdrachten die uit de tekst te 
distillerenzijn, luiden: heb lief, wees goed en geef. 
Ze worden aangereikt met verrassende en creatieve 
voorbeelden uit de praktijk van alledag. De hoorders 
krijgen een oproep om vanuit zichzelf goed te doen 
en niet het ‘do ut des’ te laten gelden, en evenmin het 
kwaad laten bepalen wat te doen, maar het eigen 
diepste verlangen naar het goede. De ethiek van de 
wederkerigheid wordt door Jezus ontkracht in de 
verzen 32-34. De mens is pas echt vrij als hij
zich niet afhankelijk maakt van het doen en laten 
van de ander, maar wanneer hij handelt in de lijn van 
God en dat is: barmhartig zijn. Gods barmhartigheid 
vormt ook het uitgangspunt voor de uitspraken over 
de omgang met bezit en rijkdom. Het onderscheid 
tussen arm en rijk is in het evangelie volgens Lucas 
een terugkerend gegeven. De boodschap van Jezus 
impliceert dat ook deze grens die in de samenleving 
getrokken is, opgeheven dient te worden. In de 
evangelietekst van deze zondag wordt dan ook een 
emotionele oproep aan de rijke gedaan om zijn leven 
ingrijpend te veranderen. Gedrag van belangeloze 
overgave en toewijding wordt beloond door God die de 
grote weldoener is (6,38).

Vertrouwen op God
Van koning Saul weten we dat hij David dood wenste 
(1 Samuël 19,1) en dat er geregeld (gewapende) 
conflicten waren tussen die twee. David was al een 
keer in de gelegenheid geweest om Saul te doden 
(24,4-8), maar hij wilde niet zijn hand opheffen tegen 
de ‘gezalfde van de Heer’, ook niet toen hij nogmaals 
de kans had op de Chachila, een heuvel in de Zif-
woestijn (26,9-11). Hier is niet zozeer sprake van ‘heb 
je vijand lief’ als wel niet ingaan tegen een beslissing 
van God. Fijntjes zegt David tegen de vernederde Saul 
dat hij ‘rechtvaardig en trouw is’ en daarvoor ‘door 
de Heer beloond wordt’ (26,23). Goed beschouwd 
is hier wel die wederkerigheid aan de orde. Omdat 
David zijn vijand gespaard heeft, denkt hij, nee, hij 
weet het zeker, daar wel van God iets voor terug 
te krijgen (26,24). Hij vertrouwt volkomen op de 
rechtvaardigheid casu quo barmhartigheid van God, 
zoals ook hij barmhartig is geweest voor Saul. Zouden 

we hier mogen spreken van ‘do ut des’? Psalm 103 sluit 
er mooi op aan. De liefde en vergevingsgezindheid 
van God worden verheerlijkt in een reeks 
hymnische werkwoorden, onder andere vergeven, 
genezen, redden, en in verschillende zelfstandige 
naamwoorden zoals weldaden, trouw,  liefde, recht. 
Gods eeuwigdurende liefde wordt geplaatst naast de 
menselijke broosheid. Deze laatste wordt beschreven 
in het klassieke beeld van stof waaruit de mens 
gevormd is (vergelijk Genesis 2,7) en in het beeld van 
bloemen en gras die verdwijnen door de verzengende 
wind. De dichterspoort ons aan om in geloof op God te 
vertrouwen, onze vergankelijkheid achter ons te laten 
en te delen in de eeuwigdurende stabiliteit van God.

Het aardse en het hemelse lichaam
Paulus haalt in 1 Korintiërs 15,45 van de epistellezing 
Genesis 2,7 aan, maar het is geen letterlijk citaat. Hij 
voegt er zelf ‘eerste’ en ‘Adam’ aan toe. Het is een 
opzettelijke toevoeging, want zo kan hij de persoon 
van de ‘laatste Adam’ introduceren. In de rabbijnse 
literatuur heet Adam ook wel de eerste mens, maar 
komt een laatste Adam er (natuurlijk) niet in voor, 
want daarmee wordt Jezus bedoeld. Met Hem is het 
doel bereikt. Hij is de tweede én de laatste mens, want 
er komt geen derde, vierde, et cetera. Met de eerste 
Adam begint het aardse en vergankelijke leven van 
de mensheid. In 15,44 staat dat er een aards lichaam 
wordt gezaaid, maar een geestelijk wordt opgewekt. 
Dat doet denken aan de graankorrel in de aarde, een 
beeld dat ook in 15,47 opdoemt. De tweede Adam 
(Jezus) die aards was, is gestorven en begraven, en is 
door God opgewekt uit de dood. God heeft Hem een 
nieuw lichaam gegeven, een geestelijk lichaam dat 
creatief leven kan scheppen. Paulus beschrijft de grote 
daad van God, waardoor het gezaaide door zijn eigen 
dood heen een nieuw lichaam ontvangt. Volgens hem 
kan ieder stoffelijk lichaam een geestelijk lichaam 
worden. Dat dit niet vanzelfsprekend is, kunnen we 
tussen de regels door lezen. Een geestelijk lichaam 
worden betekent het leven met al zijn verleidingen en 
aanvechtingen achterlaten en zich richten op tekenen 
die verwijzen naar de werkzame aanwezigheid van de 
verrezen Jezus – tekenen die deze zondag bij Lucas te 
vinden zijn!
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maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren 
zijn uitgenodigd. U kunt terecht op het secretariaat voor 
doop- inschrijvingen, intenties, zaalhuur en nog veel meer. 
INTENTIES TOT UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
• Majella: Elke zaterdag om 17:30u: Eucharistieviering

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e 
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.
zo 24 10.00u: Eerste Heilige Communie

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf 
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna 
jeugdclub tot 12:00 u)

Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.

Elke zondag: Woco: 09.00u.

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om 
18.00u.

zo 24 10.00u: H. Mis
 11.45u: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 23 19.00u: H. Mis
zo 24 08.00u: Woco
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en 
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering 
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30

zo 24 08.00u: Woco | 19.00u: Woco
wo 27 19.00u: Requiemmis
za 02 10.00u: Huize Albertine H.Mis
zo 03 08.00u: H.Mis met ziekencommunie | 19.00u: H.Mis
wo 06 06.00u: Aswoensdag: H.Mis met asoplegging
19.00u: H.Mis met asoplegging
vr 08 17.30u: Kruisweg
Mededelingen
• Spreekuur van de pastoor is elke woensdagmiddag van 
17.00u-18.00u. (afwezig van 21 feb t/m 3 mrt)
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke dinsdagmiddag om 17.00u PK lessen voor de 
kinderen, volwassenen om 18.15u.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30 - 18.30u o.l.v. 
mw Maya Sleur (8500790). Locatie: Paschalisschool
• Elke vrijdag en zaterdagmiddag om 17.00u: Padvinderij 
(verkenners en de kleintjes welpen)  o.l.v. de hr. Pooters  
864-9718
• Elke zaterdagmiddag om 16.30u: Padvinderij (de gidsen 
en kleintjes kabouters) o.l.v. mw Bijlhout (8573310)
• Catholic Men’s Ministry: Persoonlijk Gebed en Coaching  
1e vrijdag van de maand broeder Eddy Dragman op 
8815888.

zo 24 08.00u: H. Mis
ma 25 18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 28 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
Mededeling
Eerstvolgende doopdienst is op 2e Pasen 22 april 2019

zo 24 07.25u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. H. Mis op 

za 23 15.30u:Uitvaartplechtigheid dhr Leonard Ong-Alok
 19.00u: Eucharistieviering
zo 24 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis 
wo 27 16.00u: Huwelijksinzegening Mitchell Haas en 
Tanisha Robinson
do 28 19.00u: Petrus Donderslof
za 02 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 03 10.00u: Hoogmis
Mededelingen: 
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen. 
Verkoop van soep, warm eten, drank, verse groenten, 
planten, etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
de Kathedraal.
• Ivm de nationale vrije dag op maandag 25 februari a.s. 
alleen om 12.00u H. Mis en niet om 06.30u.
• Elke woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00u verkoop van 
groenten en fruit in het paviljoen tbv het Maria Internaat. 
Wij zijn op zoek naar twee vrijwilligers om te helpen met 
de verkoop. U kunt uw naam opgeven op het Secretariaat 
van de Kathedrale Basiliek op werkdagen van 08.00-
14.00u. Telefoon nr. 472521.

za 23 17.30u: H. Mis
wo 27 17.30u: Marialof
za 02 17.30u: H. Mis 

za 23 18.00u: Vooravondmis zevende zondag door het jaar 
met kindernevendienst
zo 24 08.00u: H. Mis zevende zondag door het jaar met 
kindernevendienst
ma 25 18.00u: H. Mis
wo 27 18.00u: Maandelijkse rouwdienst
do 28 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.)
 18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 01 18.00u: H. Mis
za 02 16.00u: Huwelijksinzegening Immanuël Kromosoeto 
en Gabriëlla dos Ramos
 18.00u: Vooravondmis achtste zondag door het jaar
zo 03 08.00u: H. Mis achtste zondag door het jaar
 10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Op zondag 24 februari om 16.00 worden onze 
misdienaars verwacht voor hun periodieke vormingsdag. 
• Woensdag 27 februari houden wij om 18.00 uur de 
maandelijkse rouwdienst.
• Woe. 27 februari om 19.00 uur vergadering van de FER
• Donderdag 28 februari is er weer ‘Een kwartiertje voor 
God’. Van vier tot zes in de namiddag. Afsluiting met de 
zegen met het Allerheiligste.
• Donderdag 28 februari om 18.45 uur doopinstructie als 
voorbereiding op de doopdienst van 
zondag 3 maart (10.00 uur).
• Op vrijdag 1 maart vindt in Sint-Jozef Geyersvlijt 
de viering van de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats. 
Het thema luidt: ‘Kom, alles is gereed’ en de liturgie 
werd samengesteld door vrouwen uit Slovenië. Deze 
oecumenische dienst begint om 18.30 uur. Er is ook een 
dienst in de Duta Watjanakerk aan de Wicherstraat. 
• Op zaterdag 16 februari zijn Erwin Dikoen en Mergerey 
Kartosentono in Sint-Augustinus Blauwgrond in het 
huwelijk getreden. Onze hartelijke gelukwensen voor een 
goede toekomst!
• Met het oog op de bereiding van de as voor Aswoensdag 
(6 maart) kunnen oude palmtakken in de sacristie worden 
afgegeven.

zo 24 08.00u: H. Mis met kindernevendienst
zo 03 08.00u: Woord-Comm. dienst 

zo 24 09.00u: Woord-Com. dienst met kindernevendienst
vr 01 18.30u: Oecumenische dienst Wereldgebedsdag 
zo 03 09.00u: H. Mis achtste zondag door het jaar

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN 
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570

Pastoor Jan Verboogen - email: p_verboogen@email.com
Kapelaan Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@

rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en 

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 17.00-18.00u

Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM

Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG

Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 
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MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp

FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com

Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 - 12.00u |woensdag: 18.00 – 19.00u.

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin 
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA | HEILIGE BERNADETTE, 
Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp

Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marsha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

pater Kenneth Vigelandzoon
FB: heiligebernadettekerk

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce 

Soares  t. 8185517t

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com

parochieberichten

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
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2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod.
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
 11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.
zondag 24 februari om 09.00u: Eucharistieviering (mgr. K. 
Choennie)

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u - 
Eucharistieviering

 08.00u: Stille aanbidding tot 18.00u.
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Sluiting met zegen van het Allerheiligste
 19.00u: Dienst Wereldgebedsdag in de Vredeskerk 
van de EBG. Boekjes te koop bij mw Richel Lieveld. 
Prijs: Srd 6,= per stuk.
zo 03 08.30u: H. Mis waarin de viering van 125 jaar St. 
Jozefkerk
Mededelingen
• De kleurkaartenactie is begonnen. Wij hopen dat een 
ieder zich mag inzetten om de middelen binnen te halen. 
We hebben tot eind maart de ruimte. St. Franciscus 
Xaverius en H. Bernadette Soubirous van Lourdes 
parochies bidden het rozenkransgebed op de zondagen bij 
afwezigheid van de pastoor. 

zo 24 Ziekencommunie aan huis | 11.30u: H.Mis.

zo 24 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: Woco; 7e zondag door het jaar

zo 24 08.30u: H. Mis; 7e zondag door het jaar
ma 25 16.00u: geen PK les; nationale vrije dag
wo 27 16.30u: PK Leerjaar II
do 28 16.30u: PK Leerjaar III

zo 24 09.00u: Woco

Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u 
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te 
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke do. : Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en Oviaolo.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis

zo 24 08.00u: Eucharistieviering p. Jan
ma 25 16.30u: Catecheseles EHC
di 26 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 27 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens 
afspraak)
vr 01 18.30u: Wereldgebedsdag op Helena Christina
za 02 19.00u: Woco

zo 24 09.00u: Woco
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 23 19.00u: Eucharistieviering
di 26 16.30u: PK-EHC (leidster)
 18.30u: Gebedsdienst en zangoefening.
wo 27 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 28 18.30u: Eucharistieviering
za 02 19.00u: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 23 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 24 08.00u: H. Mis

zo 24 09.00u: Woco
di 26 19.00u: Rozenkransgebed
wo 27 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 23 18.30u: Rozenkransgebed| 19.00u: H. Mis
zo 24 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis; 7e zondag door het jaar
ma 25 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 26 06.30u: H. Mis op de pastorie
 16.00u: Seniorensoos | 17.00u: PK les
wo 27 19.00u: H. Mis
do 28 06.30u: H. Mis op de pastorie
 16.30u: Volwassenencatechese
vr 01 07.00u: H. Mis met kerkelijk morgengebed
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ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

ST. ANTONIUS - Lelydorp | Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206 
 Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078 / 6808331
email: alwinlinger@gmail.com| Facebook: Sint Antonius 

parochie

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

HEILIGE GEEST - Waldeck. Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping
 “ONZE VADER” :  VADER VAN ONS ALLEN

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD
Welgedacht A/Indira Gandhiweg

Pastor: Jan Geerits – Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t.367480/8590593

In de catechesereeks over het "Onze Vader”  zei 
Paus Franciscus op 13 februari dat wij kunnen leren 
bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft.

Het ware gebed
Wanneer je bidt, ga dan in de stilte van je kamer 
en richt je tot God. Noem Hem “Vader”. Jezus wil 
dat zijn leerlingen niet zijn zoals de schijnheiligen 
die staan te bidden op de pleinen om door de 
mensen bewonderd te worden.  Jezus wil geen 
schijnheiligheid.

Het ware gebed is dat wat men in de beslotenheid 
van het geweten, van het hart doet: onopvallend, 
alleen zichtbaar voor God. Voor God kan men niet 
veinzen.  Bij God helpen geen menselijke listen. God 
kent ons zoals we zijn, naakt tot op het geweten. 
Veinzen kan niet. 

Aan de oorsprong van de dialoog met God is er een 

stille dialoog. God en mens kijken naar elkaar en 
dat is bidden. Naar God kijken betekent zich door 
God laten bekijken.   Kijk naar God en laat je door 
Hem bekijken. Dat is een gebed, een mooi gebed 
van vertrouwen! In de intimiteit van het hart, sluit 
de christen de wereld niet buiten. Men brengt 
personen, situaties, problemen en andere zaken 
mee in het gebed.

Niet míjn wil
In het “Onze Vader” is er een opvallende 
afwezigheid. Er ontbreekt een woord in de tekst 
die we elke dag bidden. Het woord “ik”. Jezus 
leert ons bidden door op de eerste plaats “ U “ in 
de mond te nemen. Het christelijk gebed is een 
dialoog. 

“Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil 
geschiede”. Niet mijn naam, mijn rijk, mijn wil. 
Het tweede deel van het “Onze Vader” staat in de 

eerste persoon meervoud: “Geef ons heden ons 
dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, breng 
ons niet in beproeving maar verlos ons van het 
kwade”. 

In het christelijk bidden vraagt niemand voor 
zichzelf om brood: niet geef mij, maar geef ons 
heden ons dagelijks brood. Het wordt voor allen 
gevraagd, voor alle armen op aarde. Dat is het 
onderricht van Jezus. 

We zijn gemeenschap
In de dialoog met God is er geen ruimte voor 
individualisme. Onze eigen problemen staan 
niet centraal. Gebed tot God is altijd het gebed 
van een gemeenschap van broers en zussen. Wij 
zijn gemeenschap, een volk dat bidt, een “wij”. 
Het tegendeel van “ik” is “wij”, zo is er vrede, wij 
samen.

In zijn gebed brengt een Christen alle 
moeilijkheden in van de mensen met wie men 
samenleeft. ‘s Avonds vertelt men aan God het 
lijden dat men in de loop van de dag gezien heeft. 
Men brengt de vele gezichten, vriendelijke en 
vijandige, bij God. Wie niet geraakt wordt door 
het lijden van de medemens, is aan alles gewend 
geraakt. Wat betekent dat voor zijn hart, hoe 
zou het zijn? Verdord? Neen, erger: het hart is 
versteend. 

In dergelijke gevallen kan men God vragen dat Zijn 
Geest ons hart opent: “Verteder mijn hart Heer, 
zodat ik de problemen en het lijden van anderen 
kan begrijpen”. Dat is een mooi gebed. Christus is 
niet voorbijgegaan aan de ellende van de wereld. 

wordt vervolgd op Pagina B4
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Door te groeten weten we dat Paulus zich omringd 
voelt: God is nabij. Tenslotte klinkt in deze brief over 
slavernij de zegen over de genade van de Here Jezus 
wel veelzeggend.

Gebed: Goede god, Gij die ieder mens een thuis biedt 
en met vreugde otvangt, vergeef mij als ik een weg 
kiest die niet de Uwe is. Zoek me op Here, breng me tot 
inkeer en leid mij met zachte hand naar het huis waar 
Gij woont. Here  God dit vraag  ik U uit naam van Hem 
die geen mens verloren laat gaan: Jezus Christus, Uw 
Zoon en onze Heer. Amen.

Dagtekst: Hebr. 4,12:  Want het woord van God 
is levend en krachtig. Het is scherper dan een 
tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt 
van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het 
ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.

Overweging: Veel mensen denken dat geloven niet 
te combineren is met de uitkomsten van de moderne 
wetenschap. Een zekere Richard  Dawkins, een 
Engelse bioloog, schreef zelfs een boek met de titel: 
God als misvatting. Ook wordt er gezegd dat de bijbel 
een boek is dat historisch nergens op slaat en vol 
staat met tegenstrijdigheden. De tekst van vandaag 
geeft een heel ander inzicht. Het Woord van God is 
levend en krachtig! Daar zullen de tegenstanders 
niet van onder de indruk zijn. Toch is het zo dat nog 
dagelijks mensen worden geraakt door het Woord 
van God, door de woorden en daden van Jezus, door 
het getuigenis van mensen die hebben ontdekt dat het 
Woord van God niet alleen levend en krachtig is, maar 
ook levend en krachtig maakt. Het dringt diep in onze 
persoonlijkheid door en maakt ons tot mensen zoals 
we door God bedoeld zijn.

Gebed: Goede God, steeds weer trekt U mensen tot U 
om zich door U te laten onderrichten. Ik vraag U: maak 
mij ontvankelijk voor Uw Woord, opdat het mij geloof 
versterkt en verdiept. Heer, Geef dat ik mij laat leiden 
door Uw Heilige Geest, vandaag en alle dagen.Amen.

Dagtekst: Titus 1,13: Dit is een waar woord. Ge moet 
hun daarom duidelijk zeggen waar het op staat. Hun 
geloof moet gezond worden.  

Overweging: Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan: dwaalleer kort weerleggen. Voor dwaalleer 
is altijd wel wat te zeggen. Want het verstand 
pakt dwaalleer makkelijk op, omdat dwaalleer 
een menselijken redenering volgt. Het kan gaan 
om een aantrekkelijke gedachte. Of om een helder 
standpunt. Maar het Evangelie van Jezus Christus 
is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Gods wegen 
zijn ondoorgrondelijk, belijdt Paulus. Het gaat niet 
om begrijpen, maar om God eren en liefhebben en zo 
goed als mogelijk luisteren naar Zijn Woord. En daar 
ligt meteen de sleutel tot het kortweg weerleggen 
van dwaalleer. Het oog houden op Christus, die ons 
liefheeft, die ons verworven heeft als Zijn bruid, die 
ons niet loslaat en die met ons is alle dagen van ons 
leven. Met Christus voor ogen blijft het geloof gezond.

Gebed: Genadigde God, U kent mij als geen ander. 
Reken het mij niet te zeer aan als een onvolkomen 
mens, maar laat Uw Geest mijn hart verlichten, 
zodat ik Uw Woord kan verstaan en wees mild en 
barmhartig in mijn oordeel.  Dit vraag ik U omwille 
van Jezus, Uw Zoon, die mij om Uw wil heeft 
voorgehouden, Hij die met U leeft in eeuwigheid. 
Amen.

tussen mensen. Jezus bracht die vrede tot stand door 
Zijn leven te geven voor Zijn broeders en zusters. Dit is 
geen gemakkelijke vrede, maar wel eeuwigdurend en 
afkomstig van God. Zijn we bereid ons leven te geven 
om vrede te brengen?

Gebed: Goede God, om uw boodschap te verkondigen 
hebt U Uw zoon in deze wereld gezonden. Hij heeft 
arbeiders om zich heen verzameld, die bereid 
waren Uw vrede te verspreiden. Maak ook mij tot 
een instrument van vrede, die gehoor geeft aan Uw  
woord om op weg te gaan om die vrede te verkonigen, 
vandaag en alle dagen van mijn bestaan. Amen.

Dagtekst: Sir. 4, 11: De wijsheid brengt haar zonen 
groot en zij zorgt voor degenen die haar zoeken.

Overweging: In die toenmalige wereld was de 
gemeente klein van omvang en niet sterk in publieke 
invloed. De christenen beleden Jezus Christus als 
beslissend middelpunt in hun leven. Ze zaten niet meer 
vast in machten van egoïsme, geld en onrecht. Jezus 
had hen die andere weg laten zien (door de kerk zal de 
wijsheid van God bekend worden aan alle vorsten. Ef. 
3:10). Dat gaven ze door als hun geheim in hun leven. 
Ook nu mogen we op goed gekozen wijze publiek 
getuigenis afleggen van wat onze hoop is. Al lijkt de 
kerk soms haar gemeente kwijt te raken. Velen van 
ons treuren daarom hierover.  Zijn de machten soms te 
sterk voor het Evangelie? Paulus vraagt ons – ongeacht  
wat voor politieke en maatschappelijke stroming aan 
het bewind is – ontspannen, hoopvol, goed overdacht 
en eigentijds het Evangelie te bekend maken, in woord, 
in daad.

Gebed: Barmhartige God, U houdt van  mij en ziet 
naar mij om zoals een herder naar Zijn schapen. Ik 
vraag U trouwe Vader: versterk mijn geloof in U door 
het Woord dat U tot mij spreekt. Geef mij de moed, 
inzicht en wijsheid om van U te getuigen. Dit vraag ik 
U voor vandaag en alle dagen van mij leven. Amen.

Dagtekst:
Fil. 22: Maak meteen ook voor mij logies klaar, want ik 
heb goede hoop dat ik dank zij u aller gebeden aan u 
zal worden teruggegeven. 

Overweging: Paulus hoopt weer uit de gevangenis in 
Kolosse terug te kunnen komen. Hij zegt: ‘Ik hoop u te 
worden teruggegeven. ‘Hij voegt eraan toe: ’Dankzij 
uw gebeden.’ Zo is het gebed een drijvende kracht, 
die ons bepaalt bij wat er gebeurt en ons voor het 
aangezicht van God brengt. en dat in één beweging. 
Dat staat in deze praktische brief van Paulus te lezen. 
Ook een aansporing voor ons, om wat ons bezighoudt 
ook in gebed tot God te brengen. Hoe concreet dit 
voor Paulus is, wordt duidelijk in de oproep: maak 
huisvesting gereed! Het bed mag worden opgemaakt. 

Dagtekst: 1 Kor. 11,2:  Zoals de vrouw uit de man is, 
zo is de man door de vrouw, en alles is uit God.

Beeldoverweging:

 Gebed: Liefdevolle God, U die zich laat kennen in een 
kind, ik vraag U hemelse Vader: Wees ook aanwezig 
in mijn midden. Verschijn in me leven, doorgloei mijn 
liefde. Dat mijn hoop mag groeien, dat het vuur van 
mijn verlangen om U te vinden in mijn eigen leven, 
nooit dooft. Dit vraag ik U in naam van Jezus, mens 
als ik, kind van Uw belofte, vandaag en alle dagen van 
mijn leven. Amen.

Dagtekst: Ps.  85,9: En ik mag de verkondiging horen 
van Hem die de God is, de Heer: Het is vrede wat Hij 
verkondigt aan zijn volk: dat zijn zijn getrouwen. Laat 
thans de traagheid voorbij zijn!

Overweging: Jezus, Gods gezegende Zoon, is 
een vredestichter. Zijn vrede is niet alleen maar 
afwezigheid van oorlog. Niet gewoon maar harmonie 
of evenwicht. De vrede die Hij brengt is vol van geluk, 
gratis geschonken door God. Jezus zegt: ‘Vrede laat 
Ik jullie, Mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere 
dan de wereld te bieden heeft’ (Joh. 14,27). Vrede 
is sjalom – geluk en vervulling voor de geest, het 
hart en het lichaam, voor ieder apart en voor allen 
samen. Die vrede kan bestaan midden in en door 
oorlogen verscheurde wereld, zelfs te midden van 
onopgeloste problemen en toenemende conflicten 

gebeden voor iedere dag
Maandag 25 februari

Dinsdag 26 februari

Zaterdag 02 maart

Woensdag 27 februari
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Vrijdag 01 maart

Telkens wanneer Hij eenzaamheid voelde, een 
lijden van lichaam of ziel, werd Hij bewogen door 
een sterk medelijden. Dit voelen van medelijden 
is een sleutelwoord van het Evangelie. Het is dat 
wat de barmhartige Samaritaan ertoe brengt de 
gekwetste man langs de weg te benaderen, in 
tegenstelling tot de anderen die een versteend hart 
hebben.

De Vader heeft allen lief
Wanneer ik bid, sta ik dan open voor de noden 
van de vele mensen om me heen? Of beleef ik het 
gebed als een verdoving, om rustig te kunnen 
leven?  Laten we niet het slachtoffer worden 
van dubbelzinnigheid. Dan zou ons gebed niet 
christelijk meer zijn. Want het “wij” dat Jezus ons 
geleerd heeft, maakt ons verantwoordelijk voor 
onze broers en zussen.

Er zijn mensen, die ogenschijnlijk God niet zoeken. 
En toch laat Jezus ons ook voor hen bidden. 
Jezus is niet gekomen voor de gezonden, maar 
voor de zieken, voor de zondaars dat wil zeggen 
voor allen. Want wie denkt gezond te zijn is het 
in werkelijkheid niet. Als we werk maken van 
gerechtigheid, voelen we ons niet beter dan de 

“ONZE VADER”:  VADER VAN ONS ALLEN

ander. De Vader doet zijn zon opgaan voor goeden 
en slechten.  De Vader heeft iedereen lief en is goed 
voor eenieder!  Wij daarentegen zijn slechts goed 
voor een enkeling, iemand om wie wij geven.
We zijn allen geliefde broeders van dezelfde Vader. 
En aan het eind van ons leven zal geoordeeld 
worden over onze liefde voor de medemens 
volgens de evangelische regel: “Al wat gij gedaan 
hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders 
hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). 

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

Donderdag 28 februari
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