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Paul Tjon Kiem Sang

Het is aan velen onder ons stilletjes voorbij 
gegaan, maar maandag 11 februari jl. was 
het Wereldziekendag. Deze dag is in 1992 heel 
speciaal ingesteld door paus Johannes Paulus II 
op de feestdag van onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
De paus wilde de gelovigen hiermee aansporen 
om speciaal te bidden voor allen die ziek zijn, 
en voor degenen die hard werken om hun lijden 
te verzachten. In sommige landen wordt door 
diverse organisaties deze dag aangegrepen 
om iets bijzonders te doen voor de zieken en 
ziekenverzorgers, zoals het verstrekken van 
medicijnen en voedselpakketten aan zieken die 
daar niet voor kunnen betalen, en ook het bieden 
van geestelijke begeleiding.

De medewerkers van het ziekenpastoraat hebben 
b.g.v. de viering van deze dag een speciale dienst 
gehouden op zondag 24 februari jl., waarbij alle 
aanwezige leden hun belofte om dit werk te 
doen hebben vernieuwd, en daarna een zalving 
ontvangen van de bisschop. De leden van het 
ziekenpastoraat gaan geheel vrijwillig regelmatig 
op bezoek bij zieken in onze ziekeninrichtingen, 
om die mensen bij te staan, hen te troosten en met 
of voor hen te bidden. Het komt niet zelden voor 
dat de medewerkers van het ziekenpastoraat de 
enige mensen zijn die een patiënt in het ziekenhuis 
bezoeken.
Zieken bezoeken, bewust besluit
Zorg voor de zieke mens is een van de oudste 

bedieningen van de kerk. Het begint in feite reeds 
met Jezus Christus zelf, die niet als toevalligheid 
of bijkomstigheid de zieken bezoekt, maar heel 
gericht naar hen toe gaat met de intentie hen te 
genezen. Daarin ligt reeds een eerste voorwaarde 
voor de bediening van het ziekenpastoraat: 
het gaat niet om mensen die, bij gelegenheid of 
wanneer de mogelijkheid zich voordoet of omdat 
zij toevallig in de buurt zijn, bij de zieke mens 
langs gaan. Nee. Het is een bewust besluit om op 

een bepaald moment uit huis te gaan met als enige 
doel de zieke mens bezoeken en hem/haar nabij 
zijn met liefdevolle zorg en gebed. En het gaat hier 
niet om het bezoeken van zieken die zij kennen 
of die familie van hen zijn. Dat kan voorkomen, 
maar in de eerste plaats geldt dat hij/zij elke 
zieke mens, die daar behoefte aan heeft, bezoekt, 
ongeacht wie de persoon is. Jezus had ook geen 
voorkeuren toen Hij de zieken bezocht en genas. 
Van alle kanten kwamen zij op Hem af en werden 
zij naar Hem toegebracht. En iedereen werd door 
Hem ontvangen met dezelfde tedere en zorgzame 
aandacht, ongeacht welke ziekte de mensen ook 
hadden, en ongeacht of zij nou joden waren of niet, 
rein of onrein.

Zorg voor de zieke mens
De apostelen hebben de zorg voor de zieken, zoals 
zij dat van Jezus hadden geleerd, heel bewust 
voortgezet. Toen reeds, in de apostolische tijd, werd 
de bediening van de zieken heel gestructureerd 
aangepakt. Het meest bekende voorbeeld hiervan is 
de tekst in Jacobus 5,14-18: “Is iemand van u ziek? 
Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij 
moeten een gebed over hem uitspreken en hem met 
olie zalven in de naam van de Heer.” Hier wordt heel 
nadrukkelijk aangegeven dat de zorg voor de zieke 
mens als specifiek ambt wordt beschouwd: niet 
alleen wordt aangegeven dat bepaalde personen 
daarvoor in aanmerking komen, maar ook de wijze 
waarop de bediening van de zieke moet geschieden.
Zorg voor de zieke mens wordt door Jezus zelf 

Zorg voor de zieke: teken van 
aanwezigheid van de Kerk
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Inspiratie

Welke handdruk
zal ik achterlaten
op de huid van de wereld?

Een aarzelende
besluiteloze hand
die de weg niet vindt
naar de ploeg?

De koesterende hand
die mensen omvat
maar toch de ruimte geeft
om te groeien?

De strelende, zalvende, liefkozende hand?

De hand die wegen wijst
toekomst schept?
Zich uitstrekt om vrede te brengen.
Zal het een hand zijn op een hoofd
dat treurt en smeekt en bidt?

Ach, ik heb geen andere handen
dan die Hij aan mij toevertrouwt.
Moge er dan iets van zijn liefde
in die handen te bespeuren zijn.

Ga uit, en durf te geven.
Ga uit, en geef met uw beide handen.

Riet Klerks

aangemerkt als een criterium bij het Laatste 
Oordeel: in de beroemde passage van Matteüs 
25,31-46 zegt Jezus dat de Mensenzoon de schapen 
aan zijn rechterhand plaats, omdat zijn o.a. naar 
Hem hebben omgezien toen Hij ziek was (v. 36).

Boodschap paus Franciscus
In zijn boodschap voor Wereldziekendag 2019 wijst 
paus Franciscus op de houding die nodig is in de 
zorg voor de zieke mens en gebruikt daarvoor de 
aanmaning van Jezus in Matteüs 10,8: “Voor niets 
hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.” 
De paus past dit toe op het leven zelf, dat wij als 
geschenk hebben ontvangen van God, voor niets. Op 
dezelfde wijze moeten wij ook geven van onszelf, 
voor niets. En niet een geven dat erop gericht is om 
terug te ontvangen!

In zijn boodschap richt de paus zich ook heel 
specifiek tot allen die vanuit de kerk betrokken zijn 
in de zorg voor de zieken:
“Grootmoedigheid inspireert en onderhoudt het 
werk van de vele vrijwilligers die zo belangrijk zijn 
in de gezondheidszorg en die op sprekende wijze 
de spiritualiteit van de Barmhartige Samaritaan 
belichamen. Ik breng dank aan hen en biedt hen mijn 
bemoediging aan alle verenigingen van vrijwilligers, 
die toegewijd zijn aan het vervoeren en ondersteunen 
van patienten, en aan allen die zich inzetten voor het 
organiseren van bloede-, weefsel- en orgaandonaties. 
Een specifiek gebied waar uw aanwezigheid uiting 
geeft aan de zorg en bezorgdheid van de kerk is 
het opkomen voor de rechten van de zieken, in het 
bijzonder degenen die lijden aan ziektes die speciale 
ondersteuning vereisen. Ik wil ook graag noemen 
de vele inspanningen om het besef te vergroten en 
preventie aanmoedigen. Uw vrijwilligerswerk in 

medische inrichtingen en in tehuizen, dat varieert 
van het voorzien in gezondheidszorg tot het bieden 
van geestelijke ondersteuning, is van primair belang. 
Ontelbare personen die ziek zijn, eenzaam, bejaard 
of zwak in lichaam of geest, hebben profijt van deze 
diensten. Ik dring erbij u op aan om te volharden 
als teken van de aanwezigheid van de kerk in een 
geseculariseerde wereld. Een vrijwilliger is een 
goede vriend met wie men persoonlijke gedachten 
en gevoelens kan delen; door hun geduldig luisteren, 
zorgen vrijwilligers ervoor dat de zieken overgaan 
van passieve ontvangers van zorg tot actieve 
deelnemers in een relatie die hoop kan herstellen en 
openheid voor verdere behandeling kan inspireren. 
Vrijwilligerswerk draagt waarden, gedrag en 
manieren van leven over, welke ontstaan zijn uit een 
diep verlangen om grootmoedig te zijn. Het is ook 
een manier om de gezondheidszorg menselijker te 
maken.”

Moeder Teresa, een model van liefdadigheid
De paus verzet zich in zijn boodschap tegen de 
trends van de geseculariseerde wereld waarin 
de mentaliteit heerst van winst tegen elke 
prijs, van geven ten bate van ontvangen, en die 
exploitatie plaatst boven de zorg voor mensen. Om 
dit tegen te gaan behoren katholieke instituten 
voor gezondheidszorg geïnspireerd te zijn door 
grootmoedigheid. De kerk bestaat temidden van 
een cultuur van verspilling en onverschilligheid, en 
staat voor de grote uitdaging van individualisme 
en maatschappelijke versplintering. De paus 
stelt als tegenhanger hiervoor het voorbeeld 
van Moeder Teresa aan ons voor: “een model van 

liefdadigheid, die Gods liefde voor armen en zieken 
zichtbaar maakte.” Zij was “in alle aspecten van haar 
leven, een grootmoedige toediener van goddelijke 
barmhartigheid, die zichzelf beschikbaar stelde voor 
iedereen door haar hartelijkheid en verdediging 
van het menselijk leven, van de ongeborenen en zij 
die verstoten en verworpen zijn. Zij knielde neer 
voor hen die helemaal op waren, langs de straat 
achtergelaten om te sterven, en zag in hen hun 
Godgegeven waardigheid; zij liet haar stem horen 
voor de machtigen van deze wereld, opdat zij 
hun schuld voor de misdaad – misdaden! – van de 
armoede die zij hebben gecreëerd zouden herkennen. 
Voor Moeder Teresa was barmhartigheid het zout dat 
smaak verschafte aan haar werk; het was het licht 
dat scheen in de duisternis van velen die geen tranen 
meer konden laten voor hun armoede en lijden. Haar 
missie tot de stedelijke en existentiële buitenzijden 
blijven voor ons vandaag een sprekende getuigenis 
van Gods nabijheid tot de armsten der armen.”

De paus eindigt zijn boodschap met een oproep aan 
ons allen “om de gaven, die wij ontvangen hebben in 
de geest van dialoog en wederzijdse aanvaarding, met 
elkaar te delen, om te leven als broeders en zusters 
die aandacht hebben voor elkaars noden, om te 
geven met een grootmoedig hart, en om de vreugde 
van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan anderen te 
leren.”
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geloof & leven

Gerda Misidjang

Educatieve tocht pastorale leiders
‘Mi ben yeri fu Jodensavanne ma now m’e si nanga 
mi egi ai.’ Dat waren de woorden van Kago Paul, 
één van de pastorale leiders in opleiding. Hij en 
alle andere pastorale leiders waren zeer onder 
de indruk van de geschiedenis van de Portugeese 
Joodse gemeenschap die zich sinds de 17e eeuw 
hadden gevestigd langs de Suriname rivier. De 
ruine van de begraafplaatsen van de vrije mensen 
van niet Joodse afkomst als ook dat van de Joden 
brengen de geschiedenis weer tot leven als pater 
Kenneth Vigelandzoon op levendige wijze de 
symboliek van graftekens uitlegt. Bij de oude 
begraafplaats van de vrije mensen zijn houten 
hartvormige tekens te zien als symbool voor liefde, 
geduld, goede wil, verdraagzaamheid, trouw en 
volharding. De diepere betekenis is afgeleid van het 
Afrikaans symbool Sankato hetgeen betekent dat 
er uit het verleden wijze lessen geleerd worden die 
kunnen dienen als bouwstenen voor de toekomst, 
maar die ons ook helpen te begrijpen wie we zijn 
vandaag. 

De begraafplaats van de Joden is op een worpsteen 
afstand verwijderd, maar we merkten dat er een 
duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen de 
joden en niet-Joden. De graftekens zijn niet gemaakt 
uit hout maar uit een massief ijzerachtig materiaal 
dat tot heden nog duidelijk zichtbaar is. Voort 
merkten de pastorale leiders in opleiding op dat 
er bij de grafstenen van de niet-Joden geen namen 
terug te vinden zijn, of misschien zijn deze door de 
jaren heen vervaagd. Bij de Joodse begraafplaats 
echter zijn tekens, symbolen als ook namen die tot 
heden duidelijk zichtbaar en te lezen zijn. De tekens 
op het grafstuk getuigen ook over wie de persoon 
was gedurende zijn of haar leven en welk beroep 
ze hadden vervuld. Sommige benadrukten het feit 
dat het persoonlijk levensverhaal van de niet-Joden 
niet bespaard was gebleven. Wie waren ze, peinsde 
een van de aanwezigen, wat voor werk hebben ze 

gedaan? Jammer dat hun graftekens alleen aangeeft 
als ze van het mannelijk of vrouwelijk geslacht 
waren. Deze tekens door de eeuwen heen bespaard 
gebleven, maken het noemenswaardig en essentieel 
voor de Surinaamse geschiedenis.

Bron geneeskrachtig water
Iets verder op richting de rivier komen wij de 
ruines van de synagoge tegen. De synagoge was de 
centrale plek voor gebed en van de nederzetting 
legde pater Kenneth uit. Gebouwd op een helling 
van een berg is het het middelpunt van de plantage 
en alle andere huizen waren er omheen. De 
pastorale leiders stelden vele vragen waar we 
geen antwoord op hadden. ‘Baja mi no sabi,’ zei 
pater. ‘Wat ik wel weet is dat hier een belangrijke 
plek is waar God aanbeden werd. Vandaar dat wij 
een moment van zang en gebed zullen houden.’ 
Het scheppingsverhaal en verschillende psalmen 
werden heel meditatief gelezen, waarna en gebed 
en zang volgde. 

Een andere plek die erg indrukwekkend was 
voor de pastorale leiders in opleiding was, is de 
medicinale bron. ‘Nooit mi ben sabi dati wan 
medicinale bron ben de na Jodensavanne.’ Volgens 
opgetekende informatie levert de bron al eeuwen 
een constante toevoer van geneeskrachtig water. 
Ook tijdens vreselijke droogte vermindert het 
water niet. De bron werd sinds voor de komst van 
de Joden gebruikt door de inheemse voor medische 
doeleinden. ‘Bron van levenswater, ontspring nu 
in mij. Vertrouwend op Gods genezende kracht in 
dit water werden waterflessen en -kannen gevuld. 
Gezichten en handen werden gewassen. Zuster 
Magda getuigde: ‘mi e bribi dati te mi wasi mi fesi 
en dringi a watra disi Gado sa wasi mi heri skin 

krin.’ Haar geloof herinnerde me aan de profeet 
Ezekiel als hij aankondigt ‘dat God Israel zal 
herstellen: “Ik zal u met zuiver water besprenkelen 
en u zult rein worden van al uw oneerlijkheid en 
van al uw afgoderij zal ik u reinigen.” (36:25). 

Vissers van mensen
Na het medicinale water geput te hebben vervolgde 
onze reis naar Blakawatra. Daar was het even 
op adem komen, genietend van een heerlijke 
maaltijd en wat uitrusten, waarna de zondagse 
dienst werd voorbereid. Ons educatieve dagtocht 
eindigde bij het inheemse dorp Cassipora waar de 
eucharistieviering gevierd werd met de bewoners 
van het dorp. Broeder Jimairo, zelf woonachtig in 
Cassipora, leidde de dienst terwijl zuster Roma de 
preek voor zich nam. Tijdens de preek legde zij de 
nadruk op het feit dat God tot vandaag nog mensen 
roept om zijn werk te doen. Angst mag ons niet 
overmeesteren of weerhouden om Gods werk te 
doen. We moeten niet twijfelen maar in vertrouwen 
en overtuigd van Gods kracht gaan om vissers van 
mensen te worden. Dorpshoofd mevrouw Muriel 
Fernandes, die ook de dienst bijwoonde, dankte 
alle pastorale leiders voor hun aanwezigheid in het 
dorp en om samen met de dorpsgemeenschap het 
geloof te vieren. Tegen acht uur ‘savonds vertrok de 
groep terug naar Asewa Otono.

‘Ik ben blij dat we Jodensavanne, Blakawatra 
en Cassipora hebben bezocht’ was de reactie 
van verschillende pastorale leiders tijdens de 
evaluatie. ‘Deze keer was de les duidelijk, leerrijk 
en educatief. Ik had eerder van deze plaatsen 
gehoord maar nu heb ik het zelf gezien. Ik hoop dat 
we meerdere plaasten kunnen bezoeken tijdens de 
opleiding.’

Bron van levenswater, ontspring nu in mij

Pater Martien Noordermeer OMI

B: Joosje, fa fu yu? Tu mun langa mi no si yu! San 
y’abi drape?
J: Wan kuranti. Kenneth, je kent hem toch, de 
zoon van mijn schoonzus haar vriendin bewaart 
belangrijke kranten, zoals die van gisteren. 
“Monumentale ruines in onze hoofdstad!” Kijk die 
foto. Dat grote huis.
B: Niemand woont daar. Ik kom er vaak langs! 
Is toch bij dat stoplicht van de Arronstraat en 

Tourtonnelaan?
J: Juist, buurvrouw, maar dat stuk heet 
Klipstenenstraat. Het is een groot huis!
B: Baya, en het draagt de mooie naam “Earth 
Planet!” Maar het stinkt daar!
J: Ja, den wakaman go pisi drape, nanga tra sani! Dat 
doet het stinken!
B: Het is het 8e wereldwonder. Het klimop klimt tot 
boven aan toe. Kijk die foto. Werkelijk dit is alleen 
mogelijk in Paramaribo. Mijn grootvader zei altijd: Bij 
God en Suriname is alles mogelijk! 

J: Midden in de stad, maar niemand doet iets. De 
DC doet neks, Openbaar Groen doet neks, de DNA-
leden bemoeien zich ook niet! Het is toch nog geen 
verkiezingstijd. Dan worden wij plotseling belangrijk!
B: De mensen van wie dat huis is, wonen in 
Nederland en wachten tot de grond heel duur wordt! 
Dan verkopen ze het! Maar ondertussen wordt het 
viezer en vuiler. Het is een vieze etterende wond op 
een gezonde arm!

Buurvrouw en Joosje: behoud van de schoonheid van de binnenstad

Vervolg op pagina 4
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Lucille Samson-Karg

Onmisbare deugden
Op maandag 25 februari j.l. ging een 40-tal 
medewerkers van de St.-Bonifaciusparochie 
richting Para. Het doel was om een evaluatie te 
maken van de gang van zaken in de parochie en 
eventuele verbeterpunten aan te dragen. Tijdens 
de inleiding van pater Romanus Ebony kwam 
naar voren dat eenheid een van de elementaire 
vereisten is voor de verdere groei en bloei van de 
parochie. Het evangelie van Lucas 6,27-38 vormde 
een leidraad hierin en volgens de lectio divina 
methode kregen de aanwezigen de gelegenheid 
om hun gedachten hierover te delen. Woorden als 
barmhartigheid, vergeving, liefde, naar elkaar 
luisteren, niet oordelen, broederschap, werden 
onder de loupe genomen. Deze deugden zijn 
onmisbaar voor de verdere opbouw van onze 
parochiegemeenschap. Pastor Ebony haalde ook aan 
dat het de wens is van de bisschop, Mgr. Choennie 
dat de vieringen levendiger moeten zijn en dat de 
gelovigen de liedere met passie voor de Heer zingen, 
vanuit hun hart. Dit alles uiteraard met behoud van 
de gebruikelijke liturgie binnen onze kerk.

Teambuilding
In vijf groepen hebben de participanten van deze 
teambuildingsessie hun ervaringen in en nieuwe 
ideeen voor de parochie weergegeven. De pastor 
heeft alle documenten verzameld en de plannen 
zullen worden geintegreerd in het beleidsplan van 
deze kerkgemeenschap. De medewerkers spraken 
hun waardering uit voor de inzet en aanpak van 
pater Ebony die het niet altijd gemakkelijk heeft 

om de drie parochies, Bonifacius, Rosa en Mary 
Guide of the Wanderer, draaiende te houden. Na 
het officiele gedeelte en de heerlijke lunch, konden 
de aanwezigen nog met elkaar in een luchtige sfeer 
nagenieten van de frisse buitenlucht. Dank aan 
de organisatoren, maar vooral ook aan Themen 

Contractors voor het beschikbaar stellen van hun 
locatie en het heerlijke fruit waarvan wij ook wat 
mochten meenemen naar huis. God zegene u.

Teambuildingsessie St.-Bonifaciusparochie

J: Kenneth zegt dat in 2012 een wet is aangenomen 
door DNA dat er in de binnenstad van onze 
hoofdstad geen huizen of panden onbeheerd en 
onverzorgd achtergelaten mogen worden! En als ze 
dat doen moeten ze WEELDE-belasting betalen en als 
ze dan nog niets doen, dan wordt het onteigend!
B: Dat zou goed zijn voor onze gasten. We noemen 
ze toch toeristen!. Die toeristen vinden onze 
hoofdstad vies, vuil, slordig en vooral zonder bomen!
J: Baya, Buurvrouw, daar zeg je wat! We hebben 
maar een paar bomen meer in onze hoofdstad, maar 
den lay nanga parasiet! Die zuigen de bomen uit, dan 
worden de bomen droog en gaan ze kapot.
B: Ja, voor ’s Lands hospitaal staan twee mooie 
grote bomen: kijk maar eens naar boven, allemaal 
parasieten. Maar als ze niets doen dan zijn die twee 
bomen over een jaar dood en moeten ze gekapt 
worden!
J: Dat zou erg zijn, baya! Als ik op bezoek ga bij 
vrouw Netje in ’s Lands, en ik ben te vroeg dan kan ik 
mooi schuilen onder die twee mooie bomen! Lekker 
fris! Kenneth heeft een keer naar Openbaar Groen 
gebeld en toen kreeg hij als antwoord: “Meneer, 
maak u geen zorgen, het heeft onze aandacht!” Maar 
er is niets gebeurd tot nu toe!
B: Deze regering verwaarloost de stad. Ze zeggen dat 
er geen geld is.
J: Buurvrouw, er is wel geld maar het wordt verkeerd 
besteed. Mijn neef Bryan, van de Organisatie van 
Bus en Boothouders, de leden van die bond wilden 
gaan staken zodat de kinderen weer niet naar school 
konden gaan. Maar ineens zei Minister Boefie: 
“Wakti yere! Ik heb thuis nog een kistje staan in de 
linnenkast op mijn slaapkamer tussen de washandjes 
en de handdoeken. Ik zal eens kijken wat er inzit: 
Misschien kan ik het oplossen! Ja hoor, hij had nog 
wat achter de hand. Alleen als je dreigt met staken 
dan vinden ze altijd nog wel een verborgen kistje 
met geld erin!

B: Joosje, weet je wat mij opvalt. is dat de leden van 
DNA, onze “Krutu-oso”, nog nooit gestaakt hebben. 
Ik heb nog nooit gehoord of gelezen dat die hebben 
gestaakt of dreigen te gaan staken omdat ze nog niet 
ontvangen hebben.
J: Of die adviseurs van Baas; die hebben ook nog 
nooit gedreigd met staking.
B: Een Statenlid, dus iemand van de DNA, krijgt elke 
maand 24.000 SRD.
J: Buurvrouw, dat krijg ik nog niet eens per jaar. 
Wat een geld. Wat doen ze ermee? En die adviseurs 
krijgen nog meer! Maar dat wordt automatisch 
overgemaakt naar hun bankrekening! 
B: Joosje, weet je wat het erge is: Soms geven die 
adviseurs verkeerd advies aan Baas. Ze hebben 
geadviseerd om de president van Venezuela te 
steunen, tegen alle gezond verstand in. Mi n’e 
frustan, yere!
J: Het lijkt net Suriname. Ook in Venezuela lijdt het 
volk honger en zijn er niet voldoende medicijnen 
te verkrijgen. Maar het staat allemaal klaar aan de 
grens maar de president wil het niet binnenlaten. Hij 
begrijpt zijn volk niet. Ook in Suriname zou er meer 
begrip moeten zijn van hogerhand naar het volk toe! 
Buurvrouw, heb jij wel eens een DNA-lid gezien of 
gesproken?
B: Ik? Nooit! Ik ben niet belangrijk voor hen! Alleen 
als ik moet gaan stemmen! Joosje, ik heb gelezen 
dat vorige maand een van onze grote ziekenhuizen 
een doos injectienaalden heeft gekregen van een 
ziekenhuis in Nederland. Dat IJsselland Ziekenhuis 
werd toch gesloten. Toen zeiden ze: in plaats van 
die injectienaalden weg te gooien kunnen we er een 
goed werk mee doen en aan ziekenhuis in Suriname 
geven. Ja toch? En dan een mooie foto in de krant: 
Kijk, dokter en U zuster van de Intensive Care, hier 
hebben jullie van onze rijkdom een mooie grote 
doos injectienaalden. We kunnen ze toch niet meer 
gebruiken dus hier heb je ze! Ik zou me schamen 
om op die foto te gaan staan! En de dokter en de 
zuster maar lachen: “Oh, dank U, dank U wel! Wat 

zijn jullie toch goed voor ons! Het is toch schandalig 
dat we afhankelijk zijn van Nederland van een doos 
injectienaalden. Dan kunnen ze in ieder geval weer 
4 dagen vooruit! We willen geen Ambassadeur uit 
Nederland, maar een doos injectienaalden is altijd 
meegenomen!
J: Ik heb gelezen dat Boefdraad een deskundige heeft 
gevraagd – ‘t is bijna niet te geloven – om hem van 
advies te dienen voor het probleem van de CBvS. (A 
san dati gersi wan agersi-tori fu na Bijbel, alleen met 
een slechte uitslag!) Die deskundige krijgt voor zijn 
advies 20.000 US$, heb ik gehoord, Buurvrouw. Later 
zei Boefie dat men niet goed gehoord had, maar 
hij zei niet hoeveel hij wel zou krijgen. Misschien 
wordt het 19.500 US$ en krijgt hij de rest als een 
fooitje, voor de moeite van de uitnodiging! Altijd 
meegenomen, toch?
B: Baya daar zou je heel wat injectienaalden voor 
kunnen kopen, want als je ze in het groot inkoopt 
krijg je ook veel korting!
J: Met dat geld zou je ook veel monumentale ruines 
in onze hoofdstad kunnen repareren. Kijk eens naar 
dat monumentale pand aan het begin van de Henck 
Arronstraat, pand Nr 1, Ministerie van Justitie en 
politie! Hoe verwaarloosd staat het erbij. Onze 
regering heeft absoluut geen gevoel voor cultuur, 
behoud van de schoonheid van de binnenstad. Als 
Baas op zijn kantoor zou zitten in het paleis van 
president Ferrier, en hij zou door het raam piepen, 
dan ziet hij het verwaarloosde pand, dan zou hij 
moeten zeggen: “hier wil ik niet elke dag tegen 
aankijken.” Het oudste, meest typisch Surinaams 
gebouw wat surinaamse bouwstijl betreft, staat daar 
in weer en wind. Een grote schande voor de natie. 
Maar ja, hij heeft andere mooiere en veiligere huizen 
ver weg van het volk!
B: Joosje, wees gerust, de volgende regering zal het 
grondig aanpakken. Dat staat nu al vast. Want wat 
er tot nu toe gebeurd is en nog steeds gebeurt, mag 
nooit meer plaats vinden. Daar zorgt het surinaamse 
volk wel voor!

Vervolg van pagina 3:
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Achtste zondag door het jaar C

Eerste lezing: Jezus Sirach 27, 4 – 7
Als men de zeef schudt, blijft het kaf. En in het 
spreken ontdekt men het boze van de mens. Het 
werk van de pottenbakker wordt beproefd door de 
oven, en de mens door wat hij zegt in het gesprek. 
Aan de vruchten van  de boom erkent men de 
boomgaard, en aan de woorden van de mens zijn 
gezindheid. Prijs daarom geen mens vóórdat hij 
gesproken heeft, want eerst op grond daarvan kan 
men een mens beoordelen.

Antwoordpsalm: 
Psalm 92, 2 – 3.13 – 14. 15 – 16

Tweede lezing: I Korintiërs 15, 54 – 58
Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke 
met onvergankelijkheid is gekleed en het sterfelijke 

met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de 
Schrift in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden, 
de zege behaald! Dood, waar is uw overwinning? 
Dood, waar is uw angel? De angel van de dood 
is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. 
Maar God zij gedankt, die ons overwinning geeft 
door Jezus Christus, onze Heer. Daarom geliefde 
broeders en zusters, weest standvastig en 
onwankelbaar en gaat altijd voort met het werk 
des Heren; gij weet toch dat uw inspanning, dank 
zij Hem, niet vergeefs is.

Evangelielezing: Lucas 6, 39 – 45
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis 
voor: ‘Kan soms de ene blinde de andere leiden? 
Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat 
niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle 
gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom 
kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder 

en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw 
eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: 
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, 
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? 
Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, 
dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te 
kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder 
zit. Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten 
voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede 
vruchten voortbrengt. Een boom immers kent 
men aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen 
van dorens, men oogst geen druiven van een 
braamstruik. Een goed mens brengt het goede 
tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; 
maar een slechte brengt het slechte tevoorschijn 
uit zijn schat van slechtheid; want waar het hart 
van vol is, daar loopt de mond van over’.

Terwijl sommige geleerden de mening zijn 
toegedaan dat Sirach 27,4-7 een op zichzelf 
staande literaire eenheid is, wil ik ervoor 
pleiten om deze verzen te beschouwen 
als voortzetting en uitwerking van de 
getallenspreuk die in 26,28 begint en in 
27,10 tot een afronding komt. Ten eerste 
kan het geen toeval zijn dat in dit gedeelte 
twee uiterst zeldzame termen voorkomen, 
die verder nergens anders in het
Griekse Oude Testament worden gebruikt: 
skubalidzein (‘als drek beschouwen’; 
26,28d) en skubalon (‘afval’; 27,4a). Ten 
tweede wordt op de uitspraak ‘een mens 
die van rechtvaardigheid in zonde vervalt’ 
(26,28e) aan het einde teruggegrepen: ‘zo loert de 
zonde op hen die onrecht begaan’ (27,10), nota bene 
in de vorm van een chiastische inclusie. De beelden 
die telkens in de eerste regel van Sirach 27,4 (‘zeef 
en afval’), 27,5 (‘vaatwerk van de pottenbakker’) en 
27,6 (‘vruchten van een boom’) worden gebruikt, 
zijn duidelijk genoeg. Voor de beeldspraak van de 
zeef (27,4) wordt meestal, en terecht, verwezen 
naar Amos 9,9, de enige passage in het hele Oude 
Testament waar een dergelijke vergelijking wordt 
gebruikt, en daar wordt toegepast op ‘het huis van 
Israël’. Het gaat in beide teksten om een type zeef 
waar de graankorrels wel doorheen kunnen vallen, 
maar alles wat onbruikbaar is (stro, stenen) in de 
zeef achterblijft. Amos 9,9 bevat in oorsprong dan 
ook geen positieve beeldspraak, maar een nogal 
schokkende negatieve boodschap. Op een later 
tijdstip is, met name door de toevoeging van 9,8b, 
in de oorspronkelijke negatieve context een positief 
eschatologisch heilsperspectief binnengedragen.

Beeldspraak en toepassing
Terwijl de gebruikte beelden in Sirach 27,4-6 
onmiddellijk duidelijk zijn, ligt dat anders met de  
toepassing ervan. Dit hangt samen met de kwestie 
hoe je de cruciale Griekse woorden logismos 
(27,4b.6b.7a) en dialogismos (27,5b) hier precies 
wilt vertalen. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft 
gekozen voor ‘gedachten’ (27,4b), ‘overwegingen’ 
(27,6b.7a) en ‘uitspraken’ (27,5b). Kijk je in andere 
bijbelvertalingen en commentaren, dan zie je dat 
er geput is uit een heel scala van betekenissen die 
soms wel en soms niet dicht bij elkaar liggen. Nu 
wil het geval dat (helaas alleen) van Sirach 27,5-
6 een Hebreeuwse tekst teruggevonden is, waar 
we op de plaats van de Griekse woorden logismos 
(27,6b) en dialogismos (27,5b) de Hebreeuwse 

term chesboon aantreffen. Dit woord kan ‘gesprek’ 
betekenen (9,15), maar ook ‘afrekening’ (42,3). 
En die mogelijkheid is erg interessant, omdat 42,4 
handelt over de koopman, die ook in 26,29 ten 
tonele wordt gevoerd! De hele passage van Sirach 
26,28 -27,10 is dus gewijd aan de gevaren die de 
handel met zich meebrengt, zoals bij nadere lezing 
ook Sirach 27,2 bevestigt: ‘zo wringt de zonde zich 
tussen verkoop en koop.’ In dit beeld passen ook 
de ‘kleine handelaar’ (26,29), ‘de pottenbakker’ 
(27,5) en ‘de teler’ (27,6). Het betoog van Jezus 
Sirach is er (mede) op gericht om duidelijk te 
maken dat in het denken van de mens, in spreken 
en uiterlijk gedrag, iets van het innerlijk wordt 
weerspiegeld en dat dit dikwijls tot ongewenst 
gedrag leidt, tot ontwrichting van de gemeenschap. 
Dit moetde samensteller(s) van het nieuwe Romeins 
Lectionarium voor de geest hebben gezweefd 
toen werd besloten om Sirach 27,4-7 te gebruiken 
als eerste lezing bij Lucas 6,39-45. Met name het 
slotgedeelte van het evangelie, de verzen 43-44, 
sluiten goed aan bij de beeldspraak van de boom 
en zijn vruchten, terwijl vers 45 het verband legt 
tussen het innerlijk van de mens en de aandrang om 
dit naar buiten te brengen.

De plaats in de context stuurt de uitleg
De evangelielezing uit Lucas zet ons op het 
spoor van iets intrigerends. Elk van de zeven 
verzen ervan is namelijk ook in het evangelie 
van Matteüs te vinden. Daar echter niet als één 
compact tekstcluster, maar nogal flink van elkaar 
verwijderd, verspreid over vijf passages. De blinde 
die de andere blinde leidt (Lucas 6,39) is ongeveer 
gelijk aan Matteüs 15,14. De uitspraak over de 
leerling en zijn meester (Lucas 6,40) vinden we 
uitgebreider in Matteüs 10,24-25. De splinter en 

de balk (Lucas 6,41- 42) komt al in Matteüs 
7,3-5 voor, de boom en de vruchten (Lucas 
6,43-44) in Matteüs 7,16-18; het hart van 
de mens (Lucas 6,45) ten slotte in Matteüs 
12,34-35. Met name het laatstgenoemde 
vers (12,34) en Matteüs 15,14 leveren 
waarschijnlijk de belangrijke sleutel tot de 
interpretatie. Daar worden de toehoorders 
namelijk aangeduid met ‘addergebroed’ 
(12,34) en ‘blinde blindengeleiders’ (15,14), 
waarmee de evangelist Jezus dus bepaalde 
(vijandige) groepen laat toespreken. In 
de perikoop bij Lucas is dat absoluut 
niet het geval. Die maakt namelijk deel 
uit van een passage die uitdrukkelijk 

bestaat uit onderricht aan de leerlingen (6,17-
49). Waar kunnen we dit opvallende verschil aan 
toeschrijven? Het meest voor de hand liggende 
antwoord is dat zich in de vroege christengemeente 
allerlei spanningen hebben voorgedaan, die in 
bepaalde beelden en gezegden worden beschreven. 
Deze vergelijkingen, gelijkenissen en beelden 
waren niet alleen geschikt om interne spanningen 
en mistoestanden onder woorden te brengen, 
maar ook om vijandig gezinde groeperingen af te 
schilderen, die de  christengemeente bedreigen 
of aanvallen. Aangezien de passages bij Lucas en 
Matteüs ontzettend op elkaar lijken, hebben beide 
evangelisten bijna zeker gebruik gemaakt van 
reeds bestaande  beschrijvingen en formuleringen 
uit een en dezelfde bron (Q?), maar ze op heel 
verschillende manieren een rol laten spelen in 
hun evangelie, waarbij vooral de plek die ze in de 
verhaallijn hebben gekregen grote verschillen tot 
gevolg heeft. Het Evangelie van Thomas kent vier 
logia (26, 34, 43 en 45) die nagenoeg letterlijk 
overeenkomen met bepaalde onderdelen van de 
besproken verzen in Matteüs en Lucas.

Met dank aan Luther
De slotzin – ‘waar het hart vol van is daar loopt 
de mond van over’ (6,45) – is in het Nederlands 
een bekend spreekwoord geworden. We hebben 
deze zegswijze te danken aan Maarten Luther die 
het in zijn bijbelvertaling van 1522 op die manier 
formuleerde: ‘Denn wes das Herzvol ist, des gehet 
der Mund uber.’ Want, zo schreef hij, we moeten de 
Bijbel Duits leren spreken en dan is een letterlijke 
vertaling – ‘uit de overvloed van het hart spreekt de 
mond’ – niet erg begrijpelijk voor de mensen.
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zo 03 07.25u: Rozenkransgebed | 08.00u: 
Eucharistieviering
wo 06 06.30u: Aswoensdag: Eucharistieviering met 
aswijding en -kruisje
17.00u: Aswoensdagviering voor P.K. en anderen
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. H. Mis op 
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 zaterdagmiddag 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.
wo 06 19.00u: Eucharistieviering met askruisje

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)

zo 03 10.00u: H. Mis
 11.45u: English mass
zo 10 10.00u: Woco
 11.15u: Kinderdoop (no Englisch mass)

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 02 19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: H. Mis
wo 06 Aswoensdag: 08.00u: Askruisje op scholen
 19.00u: H. Mis met askruisje
za 09 19.00u: H. Mis
zo 10 08.00u: H. Mis
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 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
zo 10 08.00u: H. Mis | 19.00u: H. Mis
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 03 08.00u: H. Mis
ma 04 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
wo 06 18.30u: Aswoensdag H. Mis
do 07 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis
Mededeling
Eerstvolgende doopdienst is op 2e Pasen 22 april 2019
Uitslag trekking loterij ivm 30 jaar Barmhartige Samaritaan
1e prijs: fiets (162); 2e prijs: microwave (466); 3e prijs: 
blender (429); 4e prijs: strijkijzer (450); 5e prijs: waterkoker 
(292)

za 02 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 03 10.00u: Hoogmis
wo 06 Aswoensdag: 06.30u, 12.00u, 19.00u: H. Missen met 
askruisje
za 09 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 10 10.00u: Hoogmis
ma 11 17.30u: Huwelijksinzegening Neil Tjin A Djie en Zeüdi 
Dawson
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.
• U kunt t/m dinsdag 05 maart uw droge palmen inleveren 
bij de Vitrine en op het Secretariaat van de Kathedraal, 
maandag t/m vrijdag van 08.00 – 14.00u.
• 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 02 17.30u: H. Mis 
wo 06 17.30u: Eucharistieviering met aswijding en 
toediening askruisje
za 09 17.30u: 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 
thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 04 18.00u: H. Mis
wo 06 18.00u: Dienst van Aswoensdag - begin van de 
vastentijd
do 07 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.)
vr 08 18.00u: H. Mis
za 09 18.00u: Vooravondmis eerste zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 10 08.00u: H. Mis eerste zondag in de veertigdagentijd 
met kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Viering van de jaarlijkse Wereldgebedsdag: vrijdag 1 
maart om 18.30 uur in Sint-Jozef Geyersvlijt en in de Duta 
Watjanakerk aan de Wicherstraat. Thema: ‘Kom, alles is 
gereed’, voorbereid door vrouwen uit Slovenië. 
• Met het oog op de bereiding van de as voor Aswoensdag 
(6 maart) kunnen oude palmtakken in de sacristie worden 
afgegeven.
• Begin van de jaarlijkse veertigdagentijd als voorbereiding 
op Pasen: Aswoensdag 6 maart om 18.00 uur met het 
askruisje.
• Aswoensdag geldt als verplichte vasten- en 
onthoudingsdag.
• Tijdens de vastentijd elke donderdag ‘Een kwartiertje 
voor God’. 
• Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en 
zondag kindernevendienst.

zo 03 08.00u: Woord-Comm. dienst achtste zondag door 
het jaar thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 10 08.00u: H. Mis eerste zondag in de veertigdagentijd 
met kindernevendienst

vr 01 18.30u: Oecumenische dienst Wereldgebedsdag
zo 03 09.00u: H. Mis achtste zondag door het jaar 
thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 10 09.00u: Woord-Comm. dienst eerste vastenzondag 
met kindernevendienst

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.

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. 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

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
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
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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.
Do. : Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en Oviaolo.

1e zo.  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zo.  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zo. 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, Brownsweg
2e zo. 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zo. 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zo. 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zo. 16.00u: Pierrekondre
4e zo. 09.00u: Koinakondre
 11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 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.

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

zo 03 8.00u: H. Mis
wo 06 Aswoensdag: 08.15u: Aswijding en uitdelen
 19.00u: H.Mis en uitdelen van askruisje
za 09 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 10 08.00u: H. Mis

zo 03 09.00u: Woco
di 05 19.00u: Rozenkransgebed
wo 06 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 02 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis; 8e zondag door het jaar
ma 04 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 05 06.30u: H. Mis op de pastorie |16.00u: Seniorensoos
 17.00u: PK les
wo 06 Aswoensdag H. Mis
 18.00u: Palmverbranding bij de parochiezaal daarna 
in processie naar de kerk waar het askruisje toegediend 
wordt.
do 07 06.30u: H. Mis op de pastorie
 16.30u: Volwassenencatechese
vr 08 07.00u: H. Mis | 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Kruisweg
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 03 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis; 8e zondag door het jaar
wo 06 Aswoensdag: aansluiten bij de dienst in de St. 
Jozefkerk welke om 18.00u begint.

zo 03 08.30u: Woco; 8e zondag door het jaar
ma 04 16.00u: PK Leerjaar I
wo 06 Geen PK les
 17.00u: Aswoensdag dienst olv parochianen. 
Toediening askruisje.
do 07 16.30u: PK Leerjaar III

zo 03 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

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.

za 02 19.00u: Woco
ma 04 16.30u: Catecheseles EHC
di 05 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 06 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.00u: Aswoensdag: Eucharistieviering (p. 
Fransiskus)
do 07 10.00u: Spreekuur p. Jan
 16.30-17.30: Catecheseles EHC met pater
 19.15u: Kerkbestuur
za 09 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)

za 02 19.00u: Eucharistie viering
wo 06 19.30u: Askruisje
vr 08 18.30u: Kruiswegstatie en daarna Eucharistische 
aanbidding
zo 10 10.00u: Eucharistie viering in de javaanse taal.
vr 15 18.30u: Kruiswegstatie
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

vr 01 18.30u: Wereldgebedsdagviering i d EBG kerk Hel.
Christina
za 02 19.00u: Eucharistieviering 
zo 03 09.00u: Wereldgebedsdag dienst voorr kinderen te 
Welgedacht A.
di 05 16.30u: PK-EHC (leidster)
 18.30u: Gebedsdienst/zangoefening
wo 06 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 07 09.00u: Askruisjes (ook voor de scholen)
 18.30u: Eucharistieviering
za 09 17.30u: Misdienaarsoefening
 19.00u: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 02 17.00u: Spreekuur  en  gelegenheid  om  te  biechten
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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

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
DE REVOLUTIE VAN DE BARMHARTIGHEID

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
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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

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

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

Soares  t. 8185517t

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

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

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

7e Zondag door het Jaar (C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters!
Het Evangelie van deze zondag (Lc. 6, 27-38) gaat 
over een centraal en karakteristiek punt van het 
christenleven: liefde voor de vijand. Jezus’ woorden 
zijn duidelijk: “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” (Lc. 6, 27-28). 

Liefde overwint haat
Dat is geen optie, het is een gebod. Het is niet voor 
iedereen, maar voor de leerlingen, die Jezus noemt 
“u die naar Mij luistert”. Hij weet heel goed dat liefde 

voor de vijand onze mogelijkheden overschrijdt, 
maar daarom is Hij mens geworden. Niet om ons te 
laten zoals wij zijn, maar om ons te transformeren in 
mannen en vrouwen die in staat zijn tot een grotere 
liefde: die van Zijn Vader en onze Vader. Het is de 
liefde die Jezus geeft aan wie “naar Hem luistert”. En 
dan wordt het mogelijk! Met Hem, dankzij Zijn liefde, 
Zijn Geest, kunnen wij zelfs beminnen wie ons niet 
beminnen, zelfs wie ons kwaad doen.
Zo wil Jezus dat Gods liefde in ieder hart haat en wrok 
overwint. De logica van de liefde die haar hoogtepunt 
bereikt in het kruis van Christus, is voor de christen 
onderscheidend. Het leidt ons ertoe iedereen te 
benaderen met het hart van een broeder. Maar hoe is 
het mogelijk het menselijk instinct en de wet van de 

wereld om te vergelden, te overschrijden? Jezus geeft 
het antwoord in hetzelfde Evangeliecitaat: “Wees 
barmhartig zoals uw Vader barmhartig is” (Lc. 6, 36). 

Kind van God
Wie naar Jezus luistert, wie zich inspant Hem te 
volgen ook als het in zijn nadeel is, wordt kind van 
God en begint werkelijk te gelijken op de Vader die 
in de Hemel is. Wij zijn in staat tot daden waarvan 
wij nooit gedacht hadden ze te kunnen doen. Zelfs 
wie ons te schande gemaakt heeft, geeft ons nu 
integendeel vreugde en vrede. Wij hebben het niet 
meer nodig gewelddadig te zijn in woorden of daden; 
wij ontdekken dat we in staat zijn tot tederheid en 
goedheid en voelen dat dit allemaal niet van ons komt, 
maar van Hem! En wij gaan er niet prat op, maar zijn 
er slechts dankbaar om.
Er is niets groter en vruchtbaarder dan de liefde. 
Zij verleent aan de persoon heel haar waardigheid, 
terwijl haat en wraak haar te kort doen en de 
schoonheid misvormen van het schepsel dat naar 
Gods beeld gemaakt is.

Cultuur van barmhartigheid
Dit gebod, om belediging en onrecht met liefde te 
beantwoorden, heeft in de wereld een nieuwe cultuur 
teweeggebracht: “de cultuur van de barmhartigheid” 
. Wij moeten haar goed leren en goed beoefenen;  de 
cultuur van barmhartigheid, die een echte revolutie 
doet ontstaan”. 
 Het is de revolutie van de liefde, waarvan de 
hoofdrolspelers de martelaren zijn van alle tijden. 
En Jezus verzekert dat ons gedrag, dat doordrongen 
is van liefde voor iedereen die ons kwaad doet, niet 
vergeefs zal zijn. Hij zegt: “Spreekt vrij en gij zult 
vrijgesproken worden. 
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Uw kracht. Scherp mij blik, dat ik U herkennen kan. 
Kom mij tegemoet in Jezus christus, Uw Zoon, vandaag 
en tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Matt. 20,34: Jezus had medelijden met hen en raakte 
hun ogen aan. Terstond konden zij zien en sloten zich 
bij Hem aan.

Overweging:
Sommige mensen willen altijd de aandacht. Wanneer 
zij in een groep met mensen zitten, dan staan ze 
altijd op de voorgrond. Je hoort hen boven alles en 
iedereen uit. Meestal hebben ze ook de lachers op 
hun hand. De twee blinde mannen die langs de weg 
tussen Jericho en Jeruzalem zitten, hebben ten dele 
dit talent. Zij zorgen voor irritatie, maar het lukt hen 
om de aandacht te krijgen. De meeste mensen ergeren 
zich mateloos, maar Jezus niet. Hij heeft medelijden. 
Hij vindt hen niet zielig, maar Hij is tot in Zijn kern 
met hen bewogen. Hij voelt wat zij voelen. Zo is Jezus. 
Hij weet wat er in je omgaat. Hij kent je lichamelijke 
én innerlijke pijn. Meestal zijn aandachtstrekkers 
eenzame mensen. Deze blinde mannen gaat het niet 
om aandacht. Hun geloof en hun ziekte trekken hen 
naar Jezus. Daarvoor halen ze alles uit de kast. Jezus 
reageert en geneest.

Gebed:
Betrouwbare God, terwille van mij heeft Uw Zoon 
het lijden op zich genomen en Hij is Uw weg gegaan, 
ten einde toe. Ik vraag U: open mijn hart, maak mij 
aandachtig. Dat ik Uw Woord hoor, het versta en 
ernaar leef. Dit vraag ik U door Jezus Christus, Uw 
Dienaar en onze heer. Amen.

kerk gaat, vraag dan of God tegen je wil spreken en zeg 
Hem dat jij naar de kerk gaat, vraag dan of God tegen 
je wil spreken en zeg Hem dat jij wilt luisteren én 
gehoorzamen. Wat wijs!

Gebed
Goede God, Ik luister steeds naar Uw Woord – het is 
voor mij als een schat in de akker. Ik vind er rijkdom 
en vervulling, betekenis en zin. Ik bid dat ik aan Uw 
Woord  de wijsheid en kracht ontleen. Door Jezus 
Christus, Uw Zoon in tijd en eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Deut. 30,15: Ik houd u vandaag het leven en het geluk 
voor, maar ook de dood en het ongeluk.

Overweging
Wees blij en oneindig dankbaar, want je weet dat 
je voor altijd leeft. Doe het één dag tegelijk, ieder 
moment ten volle en glorieus belevend, het verleden 
vergetend en zonder zorg voor de toekomst, eenvoudig 
accepterend dat het leven eeuwig is en geen begin of 
einde heeft. De hele tijd groeiend in bewustzijn, terwijl 
je het mysterie en wonder van het eeuwig leven en de 
werkelijkheid van de eenheid met mij, de schepper 
van het leven, begint te begrijpen. Stap voor stap 
beweeg je vooruit en naar boven, vervuld van vrede en 
harmonie, je realiserend dat, terwijl alles in mijn hand 
is, je je nergens zorgen over hoeft te maken. Alleen als 
je te ver vooruit probeert te kijken, wordt het leven 
een zware last en brengt het veel angst, onzekerheid 
en zelfs gebrek aan geloof. Wordt als een kind, vrij 
en blij en het leven zal een ononderbroken bron van 
vreugde voor je zijn. Geloof in het leven en leef het ten 
volle.

Gebed:
Trouwe God, Zo vaak ervaar ik U als ver weg; er 
gebeurt zoveel om mij heen dat mij verbijstert en 
verwart. Liefdevolle Vader ik vraag U: toon Uzelf als 
een God die naar mij wil luisteren in mijn nood. Geef 
dat ik U herken, mag in Hem die leven gaf aan allen 
die verkeerden in de schaduw van de dood. Jezus, Uw 
gezalfde en onze Bevrijder. Amen.

Dagtekst
Ps. 12,7: Taal des Heren, stralende taal, als zilver, puur 
uit de smeltkroes, gezuiverd tot zevenmaal toe.

Overweging:
Wie in moeilijkheden komt, krijgt van zijn vrienden 
vaak goedbedoelde woorden te horen. ‘Ik ben er voor 
je’, zeggen ze. ‘Als er iets is, mag je me altijd bellen. 
‘Wat zijn die woorden waard?? Beloften van politici 
zijn achteraf soms leugens. Garanties van bankiers 
blijken minder betrouwbaar dan we dachten. En 
sporters die met hun hand op hun hart verklaren 
geen doping gebruikt te hebben, komen later als 
zondaars voor de dag. Hoe weten we dan dat we op 
Gods woorden aankunnen? ‘Die woorden zijn zuiver’, 
zegt David. God zegt het niet om goed voor de dag te 
komen, maar omdat Hij ons wil laten weten wat we 
aan Hem hebben. De Bijbel is het bewijs: staan daar 
woorden in die niet zijn uitgekomen? Jezus kwam en 
de volken gingen in Israëls God geloven, net als Hij had 
gezegd. Dan zal zijn koninkrijk zeker ookkomen. Een 
God, een God; een woord, een woord.

Gebed:
Barmhartige God, U schept ruimte in mijn hart om Uw 
stem te laten klinken. Uw geest ademt mij vrij in. Ik 
vraag U: leer mij steeds mezelf toe te vertrouwen aan 

Dagtekst:
Mc. 10,27: Jezus keek hen aan en zei: “Dit ligt niet in de 
macht der mensen, maar wel in die van God: want voor 
God is alles mogelijk.”

Overweging:
Een spiritueel ingestelde broeder had eens onder 
hevige bekoringen te lijden. Hij zei bijzichzelf: ‘Ach, 
als ik toch eens iets kleins van Francicus bij me zou 
hebben, al was het maar een stukje van zijn nagels. 
Ik geloof vast en zeker dat dan aan die voortdurende 
bekoringen een eind komt en mijn rust met Gods 
hulp weerkeert.’ Hij kreeg verlof en ging naar de 
plaats waar Franciscus was. Daar vertelde hij aan 
een van diens gezellen de reden van zijn komst. Die 
antwoordde hem: ‘Ik zie geen kans je een stukje van 
zijn nagels te geven. Weliswaar knippen we ze af en 
toe, maar Franciscus heeft ons uitdrukkelijk opdracht 
gegeven ze weg te gooien en verboden er iets van te 
bewaren.’ Op dat moment werd hij weggeroepen. 
Er werd hem verteld dat hij naar Franciscus moest 
gaan, want die had naar hem gevraagd. ‘Ga een schaar 
halen,’ zei Franciscus, ‘en knip mijn nagels.’ Hij ving 
de afgeknipte stukjes op en gaf ze aan de broeder die 
erom gevraagd had. Deze nam ze eerbiedig aan en 
bewaarde ze nog eerbiediger. Van bekoringen had hij 
al meteen geen last meer.

Gebed:
Goede Vader, U heeft mij  Uw Woord toevertrouwd, dat 
mij geneest naar hart en ziel. Maakt U mij aanvankelijk 
voor Uw Woord, opdat ik het in mij opneemt en in mijn 
leven verder draagt. Zo vraag ik U voor vandaag en 
alle dagen, tot in Uw koninkrijk. Amen.

Dagtekst:
1 Kor. 15,19: Indien wij enkel voor dit leven onze 
hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de 
beklagenswaardigste van alle mensen.

Gebed:
Goede God,  Gij hebt U kenbaar gemaakt in Uw 
schepping en U komt mij nabij in Uw Zoon Jezus 
Christus, die mij Uw liefde heeft voorgeleefd. In mij 
word Uw wonderbare kracht doorgegeven. ik vraag 
U Heer dat ik mij zo openstel, dat U ook door mij Uw 
kracht laat schijnen en ik de weg leer kennen van 
Jezus, Uw Zoon. Dit vraag ik U, God van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Pred. 4,17: Wat je doet als je naar het huis van God 
gaat. Er heen gaan om te luisteren is verstandiger dan 
er offers te brengen zoals de dwazen: ze beseffen het 
niet eens wanneer ze kwaad doen.

Overweging:
Waarom zou ik naar de kerk gaan? Eigenlijk vaak 
niet eens zozeer een vraag als wel een uiting om aan 
te geven dat men er het nut niet van inziet. En dan 
volgt er een verhaal over teleurstelling, onenigheid of 
mensen die zondags vooraan in de kerk zitten, maar 
doordeweeks aan God nog gebod doen. Helaas is 
zulke kritiek soms maar al te waar. Kerkelijke mensen 
hebben zo snel kritiek op alles en iedereen. Hebben ze 
dat in de kerk geleerd? Prediker windt er geen doekjes 
om: je kunt beter naar het huis van God gaan om te 
lúísteren. Niet om te laten zien hoe goed je zelf bent 
en hoe slecht die ander is. Niet om geëerd te worden 
of om te horen wat jij graag horen wilt. Als je naar de 
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Geeft en u zal gegeven worden (...) De maat die gij 
gebruikt zal men ook voor u gebruiken” (Lc. 6, 37-38). 
Het zal mooi zijn, wat God ons zal geven als wij 
edelmoedig en barmhartig zijn. Wij moeten vergeven 
omdat God ons vergeven heeft en ons altijd vergeeft. 
Als wij niet helemaal vergeven, kunnen wij er geen 
aanspraak op maken vergeven te worden. 
Als ons hart zich openstelt voor de barmhartigheid, 
als vergeving bezegeld wordt door een broederlijke 
omhelzing en als banden van gemeenschap nauwer 
aangetrokken worden, verkondigen wij ten overstaan 
van de wereld dat het mogelijk is het kwaad door het 
goede te overwinnen.

Zich het goede herinneren 
Het is soms gemakkelijker ons het onrecht en 
kwaad te herinneren die ons aangedaan werden, 
dan de goede dingen. Er zijn mensen die deze 
gewoonte hebben en dat wordt dan een ziekte. Het 
zijn verzamelaars van onrechtvaardigheden. Zij 
herinneren zich alleen de slechte dingen die men 
hun aangedaan heeft. Dat is niet de weg. Wij moeten 
het tegendeel doen, zegt Jezus: zich de goede dingen 
herinneren. En wanneer iemand komt kwaadspreken, 
moet men zeggen “ja, misschien, maar dát is iets 
goeds van hem”. Het gesprek ten goede keren, dat is 
de revolutie van de barmhartigheid. Moge de Maagd 
Maria ons helpen ons hart te laten raken door dit 
heilig woord van Jezus, dat brandt als een vuur, dat 
ons transformeert en ons in staat stelt onherroepelijk 
het goede te doen, waardoor wij overal getuigen van 
de overwinning van de liefde.

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)
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