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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Melvin Mackintosh - 

Medeleven bisdom Paramaribo
In een bekendmaking van de Belgische 
bisschoppenconferentie is donderdag 14 maart jl. 
kennis gegeven van het overlijden van kardinaal 
Godfried Danneels, emeritus aartsbisschop 
van Mechelen-Brussel. De hele katholieke 
kerk wereldwijd heeft hierop gereageerd. De 
Vaticaanse media schreef dat kardinaal Danneels 
drie decennia lang voor de buitenwereld het 
symbool van de katholieke kerk in België was. In 
internationale media was er veel lof voor kardinaal 
Danneels.
Ook Mgr. Karel Choennie is geroerd met dit 
heengaan. "Kardinaal Danneels was een bijzonder 
mens en kerkleider," zei de bisschop van 
Paramaribo in een eerste reactie. In Suriname 
gebruiken wij veel van de literatuur die kardinaal 
Godfried Danneels achterlaat. "Zijn geschriften 
hebben mij erg geinspireerd," geeft Mgr. Choennie 
aan in zijn reactie. Mgr. Karel Choennie condoleert 
namens het gehele bisdom Paramaribo de familie, 
vrienden en collega’s en medewerkers van 
kardinaal Danneels en de geloofsgemeenschap van 
België met het heengaan van deze bijzondere mens.

Uitvaart
Op de website van Kerknet werd vermeld dat 
kardinaal Godfried Danneels lag opgebaard in 
het aartsbisschoppelijke paleis in Mechelen. Het 

publiek was in de gelegenheid om tot en met 
woensdag 20 maart een laatste groet te brengen. 
Op vrijdag 22 maart werd kardinaal Danneels 
begraven voorafgegaan door een viering in de 
Sint-Romboutskathedraal in Mechelen om 11.00 
uur Belgische tijd. Op zondag 24 maart, ook om 
11.00 uur Belgische tijd, gaat de voorzitter van 
de Belgische bisschoppenconferentie, kardinaal 
Jozef de Kesel voor in een gedachtenisviering 
voor kardinaal Godfried Danneels. Deze 
eucharistieviering vindt plaats in de Sint-Michiels- 
en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.

Originele bekendmaking
Hieronder de bekendmaking van de Belgische 
bisschoppenconferentie zoals gepubliceerd door 
Kerknet op 14 maart jl..
Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van 
Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische 
bisschoppenconferentie, heeft de droeve plicht 
u mee te delen dat kardinaal Godfried Danneels, 
emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, 
deze voormiddag, donderdag 14 maart 2019, in 
zijn woonplaats in Mechelen is overleden. Zijn 
uitvaart zal plaatsvinden in de metropolitane Sint-
Romboutskathedraal van Mechelen volgende week 
vrijdag 22 maart 2019.
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Mijn veel genoegen en gevoelens van respect en 
waardering voor mijn Hindu broeders en zusters in 
Suriname, Nederland en over de hele wereld, breng 
ik namens de Rooms Katholieke gemeenschap mijn 
beste wensen en gebeden over aan heel de Hindu 
gemeenschap en allen die dit religieus feest met 
een oprecht hart vieren. In Suriname is dit feest 
verheven tot een nationale feestdag. Dit geeft ons 
allen zo de gelegenheid tot diepere bezinning.

Dit feest met met haar rijke religieuze symboliek 
en rituelen spreekt tot ons aller verbeelding. 
Vooreerst is het van oorsprong een lentefeest 
waarbij de donkere en sombere wintertijd 
overgaat in het ontluikende nieuwe leven vol kleur 
en pracht. Meer dan ooit moet onze generatie de 
Schepper dankbaar zijn voor het instellen van 
seizoenen waardoor ons leven telkens vernieuwd 
wordt. Wij realiseren ons dat het voor het eerst is 
in de geschiedenis dat de mensheid de schepping 
bedreigt door er onverantwoord mee om te gaan. 
Door de vervuiling en de vernieling die mens 
aanricht ingegeven door hebzucht en egoïsme 
veroorzaken wij een klimaatsverandering met 
alle desastreuze gevolgen voor de ordelijke en 
harmonieuze opeenvolging van seizoenen. Ik 
spreek dan ook de hoop uit dat wij allen met onze 
Hindu broeders en zusters bij het vieren van dit 

feest zich bezinnen op orde in de schepping zoals 
de Schepper het gewild heeft.

De rijke rituelen voeren ons ook dit jaar weer naar 
de holika verbranding waarbij symbolisch het 
kwaad in ieder van ons wordt vernietigd. Het is 
een moment om te vergeven en een nieuw begin 
te maken. De vlammen zullen op vele plekken 
de donkere nacht verlichten. Laat ieder van ons 
dit jaar afrekenen met de listen die schuilen in 
ieder mensenhart. Laat ons de donkere nacht van 
corruptie en verval in ons land keren door het 
kwaad in ons te verbranden.

De legende van Hiranyakashipu herinnert ons 
eraan dat er in ieder tijdperk mensen zijn die 
menen onsterfelijk en onoverwinnelijk te zijn en 
daardoor verwaand en hoogmoedig worden en 
anderen dwingen tot aanbidding van hen in plaats 
van de Allerhoogste. Het zijn individuen maar ook 
heel de mensheid waant zich onsterfelijk te zijn en 
aan God gelijk. Het is deze houding die ervoor zorgt 
dat de mens geen ontzag heeft voor de natuur en 
andere schepselen op aarde maar doorgaat met 
de vernietiging van de biodiversiteit waarmee de 
Schepper ons gezegend heeft.

Holi Paghwa is ook een feest van kleuren en 

wordt vervolgd op pagina A4

Overdenking van Mgr. Choennie i.v.m. Holi Paghwa 2019
spontaniteit. Maatschappelijke standen en 
rangen vervagen wanneer iedereen in een sfeer 
van ongedwongen vriendschap elkaar met de 
bonte verscheidenheid aan kleuren besproeit. 
Het Rooms-katholiek Bisdom sluit zich daarom 
graag aan bij de oproep die er van verschillende 
Hindu pandits is uitgegaan om de viering van 
Paghwa met besprenkeling niet te laten ontaarden 
in banale vormen van pleziermaken die de hoge 
waarden die aan dit religieus feest ten grondslag 
liggen, vergeten en bijdragen tot bandeloosheid en 
moreel verval in ons geliefd land.
Moge dit feest dan zorgen dat in onze samenleving 
door rechtvaardigheid het onderscheid tussen 
ras en geloof maar vooral ook tussen rijk en 
arm vervaagt en verdwijnt. Armoede is vaak de 
oorzaak dat landen als Suriname ertoe overgaan 
om hun natuurlijke rijkdommen goedkoop te 
verkopen en daarbij onherstelbare schade aan te 
richten aan de schepping. Hoe arm een mens ook 
is hij mag nooit zijn ziel verkopen en zijn principes 
prijsgeven.

Ik wens heel de Surinaamse samenleving een 
gezegend Holi Paghwa toe.

+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

Kardinaal Godfried Danneels (85) heengegaan

Kardinaal Godfried Danneels 
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“Hoe mooier de herinnering, des te 
moeilijker is het afscheid”.

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus 
parochie

Elke 3e donderdag van de maand om 
18.00 u in de parochiezaal van de 
St.Alfonsus parochie.

Deze bijeenkomsten staan open 
voor iedereen die een dierbare heeft 
verloren en in het rouwproces wat 
steun zoekt. 

Vanwege de nationale vrije dag 
“Holi Phagwa” op 21 maart j.l. is de 
bijeenkomst van maart verschoven 
van de 3e naar de 4e donderdag t.w. 
donderdag 28 maart.

U BENT VAN HARTE WELKOM!
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Maandag 25 maart: Maria gebedsdag

geloof & leven

Kennismakingsbezoek 
delegatie charismatische 
communiteit Obras de 
Maria

Foto: Paul Tjon Kiem Sang

Wielfred T. Tjin A Tam - 

Op zoek naar rust en stilte
Na onze bedevaart op dinsdag 13 november 
2018 ontvingen wij verzoeken van onze overige 
parochiemedewerkers om ook op bedevaart te 
gaan naar Batavia: op zoek naar rust en stilte. 
Na ampele overwegingen is besloten om op 
dinsdag 19 maart - in de veertigdagentijd 2019 
-  de bedevaartstocht te maken naar Batavia. Op 
deze dag wordt ook wereldwijd het hoogfeest 
van de H. Jozef gevierd. Het is een unicum om in 
de vastentijd  twee bijzondere dienaren Gods te 
vieren op Batavia.
Bij het opkomen van de zon hebben wij het 
(Batavia) reisgebed gebeden, staande vóór de 
prachtige Mariagrot op het kerkplein van de H. 
Driekoningenkerk. Na de zegening met wijwater 
door pater Kumar vertrok de groep met ruim 35 
parochiemedewerkers in twee bussen richting 
Coppenamepunt. In de groep hadden wij ook pater 
Jan, diaken John, zuster Christine en broeder Henk. 
Een vlotte en voorspoedige busrit is het geworden 
waarbij, zoals gebruikelijk bij onze bedevaarten, 
de rozenkrans werd gebeden en verschillende 
liederen gezongen uit het boekje ‘Op weg met pater 
Donders’.
In twee boten, met buitenboordmotor, werd 
de reis te water vervolgd naar Batavia aan de 
rechteroever van de Coppenamerivier.  Ook deze 
bootreis is veilig verlopen; na het uitstappen op 
de brug van Batavia getuigden enkelen dat zij - 
zittende in de boot en vóór zich en aan weerszijden 

kijkend naar het water en naar de oneindige 
groene bossen op de oevers - het (naar) gevoel 
kregen alsof zij werden verbannen. (De leprozen 
van toen werden gedwongen vervoerd naar 
Batavia). 

Prachtige viering van de kruisweg en de H. Mis
Het prachtig en zonnig weer - in combinatie met 
de serene rust en stilte - hebben wij ook ervaren 
gedurende de vieringen van de kruisweg en 
de H. Mis. De overdenkingen bij de staties zijn 
in relatie  tot het werk en het leven van zalige 
Petrus Donders op Batavia. Bij elke statie mocht 
een andere bedevaartganger de lezing doen met 
in de hand houdend een relikwie van de zalige 
Petrus Donders. De H. Mis werd gevierd mede in 
het teken van het hoogfeest van de H. Jozef en er 
is gecommuniceerd onder twee gedaanten, het 
Lichaam en het Bloed van Christus.
Gezongen werd ook het lied ‘Heil’ge Jozef, trouwe 
Hoeder’, en er was een gebed tot Sint-Jozef: 
Wees gegroet Jozef
de  goddelijke genade heeft u overladen
Onze Verlosser heeft in uw armen gerust
en is opgegroeid onder uw ogen.
Gij zijt de gezegende onder alle mannen
en gezegend is Jezus,
het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.

Heilige Jozef,
tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
bid voor ons in onze zorgen
voor de familie, de gezondheid en het werk
tot op onze laatste dagen,
en gewaardig u ons bij te staan

in het uur van de dood.
AMEN

Rond 18.00 uur waren wij veilig en wel terug 
op het kerkplein van de H. Driekoningenkerk. 
Hiermee eindigde deze bijzondere en devotierijke 
bedevaartsdag tot volle tevredenheid van alle 
pelgrims. 

Enkele  korte positieve en kritische reacties
Heel goed. Deze bedevaart moet jaarlijks gehouden 
met de medewerkers. Graag zoals vandaag, in de 
veertigdagentijd.
Goede voorbereiding. Heel interessant en leerrijk. 
Het bestaan van Batavia na zoveel jaren, redelijk 
onderhouden, kan beter.
Spontaniteit van de groep was top. Voeding goed 
verzorgd. Een beter beeld van het leven van de 
melaatsen van toen. 
Voor herhaling vatbaar.
Voor het eerst hier. Een verrassing. Goed beeld wat 
hier is gebeurd. Nu goede omgeving om bezoekers 
te ontvangen.
Organisatie was goed. Leuke ervaring, ook 
devotierijke bezinningsdag. Vooral in de 
veertigdagentijd kunnen we vergiffenis vragen aan 
Onze -Lieve-Heer.
Positief ervaren. Informatief. Goede tijdsindeling. 
Hoop dat het gastenverblijf voltooid wordt.
Was heel geweldig. Een liefdevolle devotie. 
Devotievol, zeer inspirerend.  Een geslaagde dag.
Het is een ware belevenis geworden. Woorden op 
papier kan ik niet aangeven. De ruimte is dan te 
klein. Deze bedevaart is aan te bevelen voor andere 
parochieleden. Heerlijke rust, je hoort het bos en 
de dieren. Onbeschrijfelijk. 

Melvin Mackintosh - 

Maria devotie
In een bericht van Public Relations van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing 
(KCV), wordt een ieder opgeroepen om mee te 
doen met de door haar georganiseerde Maria 
gebedsdag op maandag 25 maart aanstaande 
van 8 uur ’s morgens tot 7 uur ’s middags in 
haar dienstencentrum aan de Awaradam 15. 
Deze hele dag van Maria devotie kent een vol en 
afwisselend programma. Bij de grot van onze 
Moeder Maria zullen 2.000 Weesgegroetjes 
gebeden worden, afgewisseld met smeekbeden 
en andere traditionele gebeden van onze Kerk. 
Gedurende deze dag met volle devotie mogen ook 
eigen intenties worden opgeschreven en gelegd bij 
het altaar in de kapel van het dienstencentrum. 
Aan het eind van de dag zullen de intenties als 
brandoffer bij de grot worden opgedragen aan de 
Heer.

Oorsprong
Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer is 

het hoogfeest ter herinnering van de aankondiging 
aan Maria van de geboorte van Jezus. 

wordt vervolgd op pagina A4

Medewerkers Parochie Noord op bedevaart naar Batavia
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Martien Noordermeer OMI – 

Hierbij doe ik u een lijst van liederen toekomen 
voor de komende zondag, de 3e zondag van de 
Vastentijd, 24 maart 2019. U zult zo’n lijst vaker 
ontvangen, want er is een groep belangstellenden, 
vanuit de Kathedrale Basiliek o.l.v. Pater Kross, die 
van plan is om regelmatig een lijst van liederen 
op te sturen aan parochies, zodat koren, groepen 
zangers, liturgiegroepen enz. de liederen kunnen. 
Het is een van de doelstellingen om ook onbekende 
liederen bekend te maken. Er moet een groter 
gebruik gemaakt worden van nieuwe liederen.
De lijst van liederen heeft de volgende 
hulpmiddelen:
1. De bladzijde in Jubilate: Jub.;
2. De bladzijde in de muziekuitgave: Mb; 
3. Een referentie naar de 18 cd’s met liederen, 
die het bisdom heeft uitgegeven, zodat u die kunt 
beluisteren op de cd voor geval u die niet kent. 
Bijvoorbeeld (04-08): 04 is het nummer van de CD 
en 08 is het nummer van de track.
Ook voor de psalmen geven we de referentie voor 
de psalm en de Evangelische Acclamatie: PsB.
We geven de “wisselende gezangen” met zelfs 2 of 

3 liederen naar keuze. Blaadje, verwijst naar die 
parochies die een blaadje hebben besteld voor de 
vastentijd!

Lijst van liederen voor de 3e zondag van de 
vastentijd 2019:
1. Intredezang
A-Gods volk onderweg (blaadje) (04-08)
B-De eerste uit de doden (Jub. 253) (Mb 36) m.: Ik 
wil mij (04-02)
2. Na de eerste lezing
Ps. 103 De Heer is barmhartig
Jub. 81 (7e zondag door het Jaar m. “A”) (Psb. 125) 
(C2-08)
3. Evangelische Acclamatie
Vergeving, Heer + tekst uit het lectionarium (C2-
08)
4. Offerande
A-Broeders, die op uittocht gaat (Jub. 251) (Mb. 29)
B-Vasten, bidden, Geven (Jub. 289) (Mb. 246) (04-
09)
5. Communiezang
A-Zie naar Uw volk, o Heer (Blaadje) (Gregoriaans) 
(PsB. 21)
B-Wie heeft U zo geslagen? (Jub. 291) (Mb. 261) 

(04-22)
C-Wie als een God wil leven (Jub. 290) (Mb. 197) 
(04-22)
6. Slotlied
O Ati di ben tyari (Jub. 279) (Mb.197) (04-05)

Sommige parochies hebben een blaadje met daarop 
enige liederen/psalmen die niet in Jubilate staan. 
Ik doe er enige liederen bij die ook geschikt zijn om 
tijdens de Vastentijd te zingen. Ze zijn geschreven 
op bekende melodieën maar heel toepasselijk voor 
de Vastentijd:
1 – De Gedaanteverandering op Thabor (Jub 493) 
(Mb.37) (04-11)
2 – De Heer Uw god zult gij aanbidden (Jub. 497) 
(03-09)
3 – Een mens te zijn (Jub. 509) (m.: O Hoofd vol 
bloed… Ik wil mij gaan vertroosten…)
4 - Het Beloofde Land (Jub. 554) (m.: Ga nu heen in 
vrede…)
5 - In ’t midden van ons leven (Jub. 572) (muziek 
als 3)
6 – Mek’un go na Yeruzalem (Jub. 612)
7 – Mens te zijn op aarde (Jub 614) (m.: Met de 
boom des levens…)

Liederen voor de derde zondag in de vastentijd

Deze feestdag is jaarlijks op 25 maart, negen 
maanden voor Kerstmis, de geboorte van 
Christus. De devotie voor het bidden van 2.000 
Weesgegroeten vindt zijn oorsprong in 1933 toen 
een jongeman van zijn collega seminarist hoorde 
dat er een rotsvast geloof bestaat dat een ieder die 
tweeduizend Weesgegroetjes bidt op 25 maart, het 
feest van Maria Boodschap, verzekerd mag zijn van 
elke genade die hij/zij vraagt. 
De jongeman in 1933 was Juan Riu, later bisschop 
van Ecuador. Wat hij hoorde is hem bijgebleven en 
toen het 25 maart werd, bad hij met volle overgave 
de 2.000 weesgegroetjes terwijl hij Onze Lieve 
Vrouw om drie genaden vroeg:
1. Toe te treden tot de Salesiaanse orde;
2. Priester te mogen worden;
3. Als missionaris te worden uitgezonden.
Juan Riu wachtte vervolgens rustig af en 
inderdaad, al zijn gebeden werden verhoord.
Mgr. Riu moedigt iedereen aan om ook 2.000 
Weesgegroeten te bidden “tot Onze Lieve Vrouw, 
de reinste Moeder van onze Heer en haar elke 
genade te vragen in geloof, erop vertrouwend dat 
deze verhoord zullen worden door haar krachte 
intercessie.”

Suriname
Deze devotie werd voor het eerst gedaan in 2006 
in het centrum van de KCV, schrijft KCV Public 
Relations verder. Het is sindsdien een jaarlijks 
terugkerend evenement tenzij deze dag samenvalt 
met een andere grote feestdag. In de afgelopen 
jaren groeide het aantal deelnemers, soms wel 
meer dan 150. De KCV hoopt dit jaar nog meer 
gelovigen te verwelkomen voor de devotie aan 
Moeder Maria. “Het is aan te bevelen om er de hele 
dag te zijn en alle 2.000 Weesgegroetjes mee te 
bidden, maar als dit niet lukt mag u ook deeltijds 
meedoen.”

Maandag 25 maart: 
Maria gebedsdag

Godfried Danneels werd op 4 juni 1933 
geboren in Kanegem als oudste van zes in een 
onderwijzersgezin. Van 1945 tot 1951 liep hij 
school in het Sint-Jozefscollege in Tielt. Daarop 
volgend begon hij de priesteropleiding aan 
het seminarie van het bisdom Brugge. Dat 
stuurde hem onmiddellijk naar de Katholieke 
Universiteit van Leuven om er Wijsbegeerte 
te studeren. Na het behalen van zijn 
licentiaatsdiploma studeerde hij vervolgens 
Theologie aan de Gregoriaanse Universiteit te 
Rome (1954-1959).
In 1957 werd hij in de parochiekerk van Kanegem 
tot priester gewijd.
Vanaf 1959 was hij geestelijk directeur en 
docent liturgie en sacramentenleer aan het 
Grootseminarie van Brugge. In 1961 promoveerde 
hij tot doctor in de Theologie aan de Gregoriaanse 
Universiteit in Rome. Vanaf 1969 combineerde hij 
zijn opdrachten aan het Brugse Grootseminarie 
met een docentschap aan de faculteit 
Godgeleerdheid van de KU Leuven. Hij werd toen 
tevens redactiesecretaris van Collationes, het 
Vlaamse tijdschrift voor theologie en pastoraal.
Op 16 november 1977 werd hij door paus Paulus 
VI tot bisschop van Antwerpen benoemd. Op 
18 december van dat jaar werd hij tot bisschop 
gewijd door kardinaal Leo Suenens, met als 
medeconsecratoren de bisschoppen Emiel-Jozef De 
Smedt, Jules Victor Daem, Jean Huard en Guillaume 
Marie van Zuylen. Hij koos als bisschopsleuze voor 
Apparuit humanitas Dei nostri (Verschenen is de 
menslievendheid van onze God) naar de brief van 
de apostel Paulus aan Titus (3, 4).
Op 21 december 1979 benoemde paus Joannes 
Paulus II Godfried Danneels tot aartsbisschop 
van Mechelen-Brussel. Op 4 januari 1980 nam 
hij bezit van de zetel. Op 2 februari 1983 werd 
hij tot kardinaal-priester gecreëerd. Hij kreeg 
de Sint-Anastasiabasiliek in Rome als titelkerk 
toegewezen.
Op 4 juni 2008, dag waarop hij 75 werd, diende 
kardinaal Danneels zoals het kerkelijke recht het 
voorschrijft, bij paus Benedictus XVI zijn ontslag 
in als residerend aartsbisschop van Mechelen-
Brussel. Het werd aanvaard op 27 februari 2010.

Met zijn emeritaat trok Godfried Danneels zich 
terug uit het publieke leven. Hij kon nu voluit 
aandacht schenken aan wat hem het meest 
dierbaar was: gebed, literatuur en andere vormen 
van kunst en tijd voor vrienden en kennissen. Op 
uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus nam hij 
nog deel aan de gezinssynodes in 2014 en 2015. 
Stilaan ging zijn lichamelijke gezondheid achteruit.
Vandaag, 14 maart 2019 is hij op 85-jarige leeftijd 
overleden. 
De uitvaart van kardinaal Godfried Danneels 
vindt plaats in de metropolitane Sint-
Romboutskathedraal van Mechelen. De dienst 
zal worden geleid door kardinaal Jozef De Kesel, 
in concelebratie met onder meer de pauselijke 
nuntiï, de Belgische bisschoppen en de priesters en 
diakens van het aartsbisdom.
Kardinaal Jozef De Kesel biedt namens de hele 
Belgische katholieke kerk aan de familie, vrienden 
en vele voormalige collega’s en medewerkers van 
kardinaal Danneels zijn christelijke deelneming 
aan. Kardinaal Jozef De Kesel: “We zijn kardinaal 
Danneels zeer dankbaar. Gedurende vele jaren 
heeft hij het herderschap in de Kerk uitgeoefend 
en dat in een periode van fundamentele 
veranderingen in Kerk en samenleving. Gaandeweg 
is zijn uitstraling groot geworden, zowel in ons 
land als in de wereldkerk. Door zijn woord, met 
zoveel innige bezieling gesproken en geschreven, 
heeft hij ons steeds naar de bron geleid. Altijd met 
zachte hand. Hij heeft ook beproevingen gekend, en 
op het einde was hij fel verzwakt en uitgeput. We 
blijven hem dankbaar gedenken. Moge hij rusten in 
Gods vrede.”

Kardinaal Godfried Danneels (85) heengegaan
Vervolg van A1 Vervolg van A3
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Derde zondag in de veertigdagentijd – Jaar C

Eerste lezing: Exodus 3, 1-8a.13-15
In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn 
schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef 
hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij 
de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de 
engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een 
doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik 
in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij 
dacht: ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te 
onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet 
verbrandt. De Heer zag hem naderbij komen om te 
kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: 
‘Mozes’.
‘Hier ben ik’, antwoordde hij. Toen sprak de Heer: ‘Kom 
niet dichterbij, doe uw sandalen uit, want de plaats 
waar gij staat is heilige grond.’
En hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vader, de God 
van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ 
Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet 
naar God op te zien. De Heer sprak: ‘Ik heb de ellende 
van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten 
om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. 
Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van 
Egypte.’
Maar Mozes sprak opnieuw tot God. ‘Als ik nu bij de 
Israelieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen 

zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam? wat 
moet ik dan antwoorden. Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik 
ben die is.’ En ook: ‘Dit moet gij de Israelieten zeggen: 
Hij die is, zendt mij tot u.’ Bovendien zei God tot Mozes: 
‘Dit moet ge de Israelieten zeggen: de Heer de God van 
uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en 
de God van Jakob, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor 
altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten 
door.’

Antwoordpsalm: Pslam 103, 1-2.3-4.6-7.8.11

Tweede lezing: 1 Korintiers 10, 1-6.10-12
Broeders en zusters, gij moet goed weten dat onze 
vaderen wel allen onder wolk zijn geweest, allen door 
de Zee zijn getrokken, allen zijn zij door wolk en zee 
in Mozes gedoopt, allen aten zij het zelfde geestelijk 
voedsel, allen dronken de zelfde geestelijke drank, - 
want zij dronken uit de geestelijke rots die met hen 
meeging en die rots was Christus -, maar in de meesten 
van hen heeft God geen welbehagen gehad; immers: zij 
werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen 
zijn een les voor ons, opdat wij niet, zoals zij, slechte 
dingen zouden begeren. Mort ook niet tegen God, zoals 
sommigen onder hen: zij zijn gedood door de verderver. 
Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te 
boek gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie 
het einde der tijden gekomen is. Daarom, wie meent te 

staan moet oppassen dat hij niet valt.

Evangelielezing: Lucas 13, 1-9
In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem 
vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, van 
wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had 
vermengd. Daarop zei Jezus: ‘Denkt ge, dat onder alle 
Galileeërs alleen deze mensen zondaar waren, omdat zij 
dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar 
als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke 
manier omkomen. Of die achttien die gedood werden 
doordat de toren bij de Siloam op hen viel: denkt ge 
dat die alleen schuldig waren onder alle mensen die in 
Jeruzalem woonden?
Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als ge niet tot bekering 
komt, zult ge allen op een zelfde wijze omkomen.’ Toen 
vertelde Hij de volgende gelijkenis: ‘Iemand had een 
vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond; hij 
kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. 
Toen zei hij tot de wijngaardenier: Al sinds drie jaar 
kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar 
ik vind er geen. Hak hem om! Waartoe put hij nog de 
grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, 
laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er 
omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien 
draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge 
hem omhakken.’

JHWH als God erkennen is gaan voor een wereld waar God 
– niet de farao of Rome – heerst. Het betekent dat mensen 
bevrijding en Gods rijk als geschenk ontvangen, maar ook 
gezonden worden en vrucht proberen te dragen. 

Ik zal er zijn
Als vluchteling en migrant heeft Mozes een nieuw 
bestaan opgebouwd. Als hij erop uittrekt om schapen 
te hoeden, wil hij een brandende struik van naderbij 
bekijken. Maar dit loopt uit op iets dat veel grootser is: 
een ontmoeting met God en een heel volk wegleiden 
uit hun onderdrukking. God heeft immers gezien en 
gehoord hoe het volk eraan toe is (Exodus 3,7.9). Gods 
afdalen om hen te bevrijden en naar het land Kanaän 
te brengen neemt de vorm aan van een zending: jij 
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. 
Mozes heeft hiertegen diverse bezwaren: wie ben ik?; 
ze zullen me niet geloven; ik ben geen goed spreker; 
stuur toch iemand anders. Het is vooral het antwoord 
op de vraag naar Gods naam, dat het hele exodusverhaal 
zal bekrachtigen. Zowel voor Mozes als voor het volk 
neemt de identiteit van de Bevrijder een belangrijke 
plaats in. De God die Mozes zendt, is een god met wie ze 
geschiedenis gemaakt hebben: het is de God van je vader, 
je voorvaderen, de God van Abraham, de God van Isaak, 
de God van Jakob (3,6.15). De formulering wijst op zowel 
een geschiedenis die meerdere generaties omvat (de God 
van je vaderen), als een geschiedenis waarbij enerzijds 
in elke generatie opnieuw God zich God toont van deze 
mensen, en anderzijds die mensen ieder persoonlijk 
deze God als God erkennen. Bovendien noemt deze God 
zich JHWH, wat hier als een werkwoordsvorm wordt 
opgevat: Ik zal er zijn. De werkwoordsvorm is dezelfde 
als in 3,12 waar God Mozes bemoedigt: Ik zal er zijn 
voor jou. Deze duiding van Gods naam is niet alleen 
voor Mozes bestemd, maar voor altijd geldig, voor elke 
komende generatie (3,15). Het teken dat Mozes krijgt, 
vraagt echter om een ‘geloofssprong’. Als Mozes gedaan 
heeft waartoe hij gezonden is, zal het volk God vereren 
bij deze berg. Het is door zijn taak te doen dat het teken 
werkelijkheid kan worden, en dat hij kan ervaren dat 
God JHWH is, degene die er is waar mensen wegen van 
bevrijding gaan.

Van wie veel heeft gekregen wordt veel 
verwacht
Het christendom is ontstaan in woelige tijden. Onder de 
bezetting van Rome waren mensen zich van hun leven 
niet zeker. In deze context stellen dat het ondanks alles 
God is die heerst over de wereld, is niet vanzelfsprekend, 
en evenmin zonder risico. Toch verkondigen de 
christenen in navolging van Jezus het rijk Gods. In het 
evangelie van Lucas spoort Jezus aan om eerst het 
koninkrijk te zoeken dat God hun wil schenken, vanuit 
het volle vertrouwen dat wat mensen nodig hebben hun 
dan ook gegeven zal worden. Dit vraagt om een houding 
van waakzaamheid en het herkennen van de tekenen 
van de tijd. Want van wie veel heeft gekregen, wordt ook 
veel verwacht. Wie weet wat God wil, maar hieraan niet 
beantwoordt, zal de gevolgen ondergaan.

Slachtoffers als tekenen van de tijd
Als de evangelist enkele toehoorders laat verwijzen 
naar een actueel voorval, werkt hij de voorgaande 
redenering verder uit. De actualiteit kan als ‘teken 
van de tijd’ gezien worden, maar hoe moet je dit 
interpreteren? Van de gebeurtenis waarbij het bloed 
van enkele mensen uit Galilea vermengd werd met hun 
offers is ons verder niets bekend. Wat een handeling 
in lijn met hun geloofsovertuiging had moeten zijn, 
eindigde in de dood van de gelovigen. Lezers uit 
Lucas’ christengemeenschap zien hier wellicht ook 
de parallel met de dood van de Galileeër Jezus, die 
eveneens stierf door de inmenging van Pilatus, terwijl 
Hij tot het uiterste trouw was aan God. Tegenover zo’n 

gewelddadige dood zijn veel uiteenlopende reacties 
mogelijk. Met een retorische vraag geeft Jezus aan hoe 
zijn toehoorders de situatie interpreteren. Als juist die 
Galileeërs zo’n lot ondergingen, moet het wel zijn dat zij 
grotere zondaars waren dan de rest van het volk en dat 
zij dan ook terecht gestraft werden. Van hun gruwelijke 
lot krijgen deze slachtoffers bijgevolg ook nog eens zelf 
de schuld. Impliciet betekent dit dan ook dat wie dit lot 
niet onderging, vrijuit gaat. Jezus spreekt dat tegen, 
en geeft nog een ander voorbeeld van een vroegtijdige 
dood door het omvallen van een toren. Ook hier waren 
de getroffenen niet schuldiger dan andere inwoners 
van Jeruzalem. Jezus’ stellige uitspraak is echter niet 
als geruststelling bedoeld. Als zijn toehoorders niet 
tot inkeer komen, zullen ze op gelijkaardige wijze 
omkomen. Deze waarschuwing sluit aan bij de eerdere 
uitspraak dat van deze generatie genoegdoening zal 
worden geëist voor het vergoten bloed van alle profeten 
door de eeuwen heen (11,50-51).

Met zorg omringd
Toch is deze waarschuwing nog niet het einde van de 
redenering. De passage van Jezus’ onderricht sluit af 
met de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. 
Tevergeefs zoekt de planter al jaren vruchten aan de 
boom. Als de wijngaardenier opdracht krijgt om deze 
boom om te hakken, pleit deze om nog een jaar uitstel. 
In dat jaar zal deze boom extra zorg ontvangen, wat 
mogelijk tot de verhoopte vruchten zal leiden. Zo niet, 
dan is het nog altijd mogelijk om hem om te hakken. 
Het beeld herneemt aspecten uit de voorgaande 
passages: de komst van de Heer, het niet voldoen 
aan de verwachtingen, de strafaankondiging, de 
dienaar die toezicht houdt over de wijngaard. De extra 
zorgzaamheid van de wijngaardenier is een nieuw 
gegeven, dat nieuw leven mogelijk maakt. Tegelijkertijd 
blijft de verwachting dat de boom die nu enkel de 
grond uitput, vrucht zal moeten dragen. Het omhakken 
behoort anders nog altijd tot de mogelijkheden. Deze 
genuanceerde manier van denken biedt ruimte aan 
zowel het geschenkkarakter van het rijk Gods als 
aan aandacht voor ieders verantwoordelijkheid, 
waakzaamheid en inzet.
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zo 24 07.25u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
vr 29 18.00u: Kruisweg
• 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 op ma., di. en vr. 10:00-
12:00u en op wo. 18:00-19:00u: 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.

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.

zo 24 08.00u: H. Mis met kindernevendienst
zo 31 08.00u: WoCo. dienst met kindernevendienst

zo 24 09.00u: Woord-Co. dienst met kindernevendienst
zo 31 09.00u: H. Mis met kindernevendienst

zo 24 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass
zo 31 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
za 30 19.00u: H. Mis
zo 31 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 24 08.00u: Woco | 19.00u: H.Mis
wo 27 19.00u: Requiemmis
zo 31 08.00u: H.Mis | 19.00u: H.Mis
Elke vrijdagmiddag om 17.30u: Kruisweg.
Mededelingen
• 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)

zo 24 08.00u: H. Mis
ma 25 17.00u: Spreekuur | 18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 28 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis 
vr 29 06.30u: Stille Mis | 18.00u: Kruisweg statie
 18.30u: Genezings- en bevrijdingsdienst
Mededeling
Op maandag 15 april om 18.30 uur boeteviering, daarna 
gelegenheid tot biecht.
Eerstvolgende doopdienst is op 2e Pasen: 22 april 2019.

vr 22 17.30u: Kruisweg
za 23 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 24 10.00u: Hoogmis
ma 25 19.00u: Requiemmis
do 28 19.00u: Petrus Donderslof
vr 29 17.00u: Huwelijksinzegening August Muringen en 
Jolanda Kom 
za 30 11.00u: Gelegenheid tot biechten 
 19.00u: Eucharistieviering
zo 31 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
vr 05 12.00u: 24 uren Bidden voor de Heer t/m za. 06 april 
om 12.00u
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.
• In de rouwmis van maandag 25 maart zullen in het 
bijzonder herdacht worden: Robert van Cornewal, Agnes 
Tjin A Cheong, Agnette Cumberbatch, Leonard Ong-
Alok, Thomas Li Hon Sang, Roël Sjauw Mook en Siegfried 
Cederboom

za 23 17.30u: H. Mis
wo 27 17.30u: Kruisweg
za 30 17.30u: H. Mis 
Mededelingen
• Kruisweg op woensdag 27 maart, 03 april en 10 april 
telkens om 17.30u.
• Marialof zal met vakantie zijn van 10 april tot 08 mei 
2019. 

za 23 18.00u: Vooravondmis derde vastenzondag met 
kindernevendienst
zo 24 08.00u: H. Mis derde vastenzondag met 
kindernevendienst 
ma 25 18.00u: H. Mis Aankondiging van de Heer - Maria 
Boodschap
wo 27 18.00u: Maandelijkse rouwdienst
do 28 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.) met 
biechtgelegenheid
vr 29 18.00u: H. Mis
za 30 18.00u: Vooravondmis vierde zondag in de 
veertigdagentijd
Halfvasten - met kindernevendienst
zo 31 08.00u: H. Mis vierde zondag in de veertigdagentijd 
met kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Tijdens de vastentijd elke donderdag van vier tot zes ‘Een 
kwartiertje voor God’. Er is ook biechtgelegenheid.
• Gedurende de veertigdagentijd houden wij elke zaterdag 
en zondag kindernevendienst.
• Vanaf heden kunt u enveloppen meenemen voor de 
vastenactie. Deze kunnen gevuld gedeponeerd worden in 
de offerdoos achter in de kerken. Nadere bijzonderheden 
tijdens de diensten.
• Maandelijkse rouwdienst: woensdag 27 maart 18.00 u
• Vergadering van de Financieel Economische Raad: 
woensdag 27 maart om 19.30 uur
• Donderdag 28 maart om zeven uur instructie voor de 
cantors in lokaal 5
• Vrijdag 29 maart om 19.00 uur evaluatie voor de 
communiebedelers in parochiezaal
• Op zaterdag 30 maart is er een bezinningsdag voor de 
misdienaars van alle drie de kerken van Noord. Deze dag 
vindt plaats in de parochiezaal. 
• Achter in de drie kerken ligt de rondzendbrief voor 
vastentijd en Pasen gereed om mee te nemen De digitale 
versie vindt u het ook op onze website en facebookpagina. 
Op de achterzijde van de brief vindt u de diensten tijdens 
Goede Week en Pasen. Handig om als geheugensteuntje te 
bewaren.
• Op zaterdag 9 maart is vanuit onze kerk begraven: Anand 
Girjasing, 68 jaar oud, in leven woonachtig Chopinstraat 15. 
Ons medeleven aan zijn echtgenote Sita en verdere familie.

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 

wordt vervolgd op Pagina B3

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

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

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

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

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

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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Elke donderdag: 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
Maandag 25 maart: 08.00-19.00u: Mariagebedsdag in het 
Dienstencentrum
Zondag 31 maart: 08.00-17.00u: Eéndaagse Conferentie, 
gymzaal St. Louiseschool

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

za 23 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u: H. Mis
zo 24 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco; 
ma 25 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: Hoogfeest. Aankondiging van de Heer 
di 26 06.30u: H. Mis |16.00u: Seniorensoos
 17.00u: PK les
wo 27 19.00u: H. Mis. Vastendag
do 28 06.30u: H. Mis | 17.00u: Parochieraad
vr 29 07.00u: H. Mis | 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Kruisweg
Mededelingen
• GROOT HENAR: Zondag 24 maart 11.00 uur: H. 
Communie aan huis voor een zieke. H. Mis om 11.30 
uur; Donderdag 28 maart: 17.00 uur Kruisweg o.l.v. 
parochianen.
• St. Franciscus Xaverius (Paradise): vrijdag’s om 18.00 uur 
Kruisweg bij parochianen aan huis.
• TAPURIPA: H. Hartparochie. Kerkdiensten i.d. 
veertigdagentijd o.l.v. Catechist Silvy Beck – Jubitana en 
parochianen.
• Ondersteun uw Kerk met de kleurkaartenactie voor de 
renovatie van de St Jozefkerk (Nickerie) en de Vastenactie 
voor de Stichting van het Kind.

zo 24 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: Woco; zondag 3 vd Veertigdagentijd
vr 29 17.00u: Kruisweg O.H. Jezus Christus

zo 24 08.30u: H. Mis; zondag 3 vd Veertigdagentijd
ma 25 16.00u: PK Leerjaar I
wo 27 16.30u: PK Leerjaar II
do 28 16.30u: Vergadering Parochieraad Nw. Nickerie
vr 29 17.00u: Kruisweg van O.H. Jezus Christus

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 zondag: Woco: 09.00u.

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

zo 24 08.00u: Eucharistieviering (ptr 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 
do 28 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
zo 31 08.00u: Eucharistieviering (ptr Fransiskus)

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/zangoefening
wo 27 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 28 16.30u: PK-H. Vormsel (pater)
 17.30u: Spreekuur
18.30u: Eucharistieviering
za 30 19.00u: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 23 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 24 08.00u: H. Mis
za 30 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 31 08.00u: H. Mis

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst
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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

Er is geen gesprek mogelijk  met de duivel

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

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. 

wordt vervolgd op Pagina B4

Voorafgaand aan het bidden van het Angelus op het 
Sint Pietersplein zei Paus Franciscus het volgende: 
“Met de duivel gaat men niet in gesprek, mag men 
niet in gesprek gaan, men antwoordt alleen met het 
Woord Gods.”

Drie wegen tot verval
De paus overweegt het Evangelie van de eerste 
Vastenzondag, dat de bekoringen van Jezus in de 
woestijn verhaalt. “Drie wegen die de wereld steeds 
aanbiedt met de belofte van succes, drie wegen om 
ons in de val te lokken: hebzucht, ijdele eer, God 
gebruiken als een instrument. Drie wegen om ons tot 
verval te brengen”.
“Men kan zijn persoonlijke waardigheid verliezen, 
als men zich laat beïnvloeden door de afgod van het 
geld, van succes en macht, om zichzelf te bevestigen. 
En men proeft de dronkenschap van een lege vreugde 
die vlug vervliegt.”

De bekoringen
Na veertig dagen gevast te hebben, wordt Jezus in de 
woestjn drie keer door de duivel bekoord.
Deze nodigt Hem eerst uit steen in brood te 
veranderen (Lc. 4, 3); daarna toont hij Hem de 
koninkrijken van de aarde en geeft Hem het 
vooruitzicht een machtige en eervolle messias te 
worden (Lc. 4, 5-6); tenslotte brengt hij Hem bovenop 
de tempel van Jeruzalem en nodigt Hem uit zich 
naar beneden te werpen om Zijn Goddelijke macht 
spectaculair te demonstreren (Lc. 4, 9-11).
De drie bekoringen tonen drie wegen die de 
wereld altijd voorstelt om ons in de val te lokken: 
hebzucht -steeds meer hebben- , ijdele eer en het 
instrumentaliseren van God.

Hebzucht
De eerste bekoring is de hebzucht. Zo gaat de listige 
logica van de duivel altijd te werk. Hij gaat uit van 

een natuurlijke en geoorloofde levensbehoefte. De 
mens wil voor  zichzelf zaken  realiseren en gelukkig 
zijn. De duivel wil ons  doen geloven dat dit allemaal 
mogelijk is zonder God, of zelfs tegen God in. Maar 
Jezus verzet zich daartegen en zegt: “Er staat 
geschreven: de mens leeft niet van brood alleen” (Lc. 
4, 4).
Door de herinnering aan de lange weg van het 
uitverkoren volk in de woestijn, bevestigt Jezus 
Zijn vertrouwen en volledige overgave aan de 
voorzienigheid van de Vader, die altijd zorg draagt 
voor Zijn kinderen.

IJdele eer
Tweede bekoring: de weg van de ijdele eer. De duivel 
zegt: “Als Gij in aanbidding voor mij neervalt, zullen 
alle koninkrijken van U zijn” (Lc. 4, 7). Broeders 
en zusters, men kan zijn persoonlijke waardigheid 
helemaal verliezen, als men zich laat leiden door de 
afgod van het geld, van succes en macht. Daarom 
antwoordt Jezus: “De Heer uw God zult gij aanbidden 
en Hem alleen dienen” (Lc. 4, 8).

God als instrument
En dan de derde bekoring: God in eigen voordeel 
gebruiken als instrument. De duivel citeert de 
Heilige Schrift en nodigt Hem uit van Godswege een 
schitterend wonder te doen. Jezus besluit opnieuw 
heel vastberaden om nederig en vol vertrouwen te 
blijven tegenover Zijn Vader: “Gij zult de Heer uw 
God niet op de proef stellen” (Lc. 4, 12). Zo wijst Hij 
misschien de meest subtiele bekoring af: God naar 
onze kant te trekken, door Hem genaden te vragen 
die in feite dienen om aan onze hoogmoed te voldoen.

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

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

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

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

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

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.

WOORD VAN DE PAUS:
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vrede. Open mijn oren voor Uw Woord dat mij weg 
doet trekken uit slavernij, dat mij richting geeft in 
de woestijn en dat spreekt over Uw barmhartigheid. 
Maak mijn hart ontvankelijk voor uw liefde, opdat 
ik nieuwe levensruimte kan vinden en U zich in mij 
verheugd. Dit vraag ik door onze Heer Jezus Christus, 
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. 

Dagtekst: Mc. 8,35: Nadat Hij behalve zijn leerlingen 
ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot 
hen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door 
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen

Overweging: Ons leven is niet te redden dan op 
de manier waarop God het gedaan heeft. Namelijk, 
in het offer van Christus. Alleen als we ons  hele zelf, 
ons hele bestaan mee laten sterven met Christus, dan 
zullen we het leven behouden. Maar wie wil dat op 
die manier? Innerlijk verzetten we ons hiertegen. We 
redden onszelf toch zeker wel? Ten diepste willen we 
niet van een ander, van Christus, afhankelijk zijn. We 
willen niet van Hem zijn… We willen het redden op 
eigen kracht: ‘Ik leef toch als een goed mens? Jezus 
daarentegen zegt dat we onszelf moeten verloochenen: 
‘Geef dat allemaal op. Als je met Mij meesterft in Mijn 
dood, zul je met Mij opstaan ten leven.

Gebed: Liefdevolle God, U die met mildheid naar 
mijn leven omkijk en barmhartig bent wanneer ik faal, 
ik vraag U: leer mij onbevangen naar Uw Woord te 
luisteren en vol vertrouwen de weg te volgen, waarop 
Jezus mij voorgaat, Hij, Uw Zoon, die met U en de 
heilige Geest leeft tot in eeuwen der eeuwen. Amen.

grote inspanning te kosten, het kan een plezierige, 
vreugdevolle moeite zijn. waarom zou je verankerd 
blijven, wanneer actie van jouw kant je hele leven 
kan veranderen? Stel je doel hoog, hoe hoger hoe 
beter. Verwacht de meest heerlijke gebeurtenissen, 
niet in de toekomst maar nu. Schrijd voort met een 
krachtige, gestadige tred, weet met een diep, zeker, 
innerlijk weten dat je ieder doel, dat je zelfbepaalt, 
zult bereiken. Waarom stel je vandaag geen positieve 
daad? Waarom zet je de wielen niet in beweging? 
Wanneer je eenmaal jouw deel gedaan hebt, krijg je 
alle hulp die je nodig hebt, maar eerder ook niet. Heb 
vertrouwen in je mogelijkheid om alles te doen, omdat 
je je vermogen uit mij put. Je kunt alles doen wanneer 
je geloof en vertrouwen in mij zijn.

Gebed: Goede God,  U vraagt mij niet om wonderen 
of grote daden, bij U hoef ik mij niet beter voor te doen 
dan ik ben. Maar wel vraagt U mij om open te staan 
voor uw Woord, om het te proeven en  zijn heilzame 
werking te laten doen. Ik vraag U trouwe Vader: 
schenk mij Uw heilige Geest,  zodat ik meer kan doen 
wat in mijn vermogen ligt en een liefde beoefenen die 
alle renzen overstijgt. Dit vraag ik U door Uw Zoon,  
Jezus christus, onze Heer. Amen.

Dagtekst: 1 Joh. 5,15: En als wij weten dat Hij naar 
al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn 
dat onze gebeden al zijn verhoord. 

Overweging: Luisteren is heel moeilijk. Om te 
luisteren moet je innerlijk stevig staan en jezelf niet 
meer hoeven te bewijzen met praten en argumenteren. 
wie echt kan luisteren hoeft niet zo nodig meer 
opgemerkt te worden. Zo iemand is vrij om te 
ontvangen, te verwelkomen, te aanvaarden. Luisteren 
is veel meer dan een ander laten uitpraten om daarna 
weer antwoord te kunnen geven. Luisteren betekent 
dat je alle aandacht voor de ander hebt en die ander 
opneemt in jouw bestaan. Het mooie aan luisteren 
is datgene naar wie je luistert zich erkend begint te 
voelen, en zichzelf en zijn eigen verhaal meer serieus 
gaat nemen.  Luisteren is een soort geestelijke vrijheid. 
Je biedt de ander vriendschap aan, dieper zelfinzicht, 
en het vermogen om samen stil te zijn.

Gebed: Liefdevolle God, Gij die mij geroepen heeft tot 
een leven in vrijheid, laat er openheid zijn in mijn hart 
wanneer U tot mij spreekt. Maak mij ontvankelijk voor 
wat U mij te zeggen heeft en laat mij Uw Woord ter 
harte nemen, opdat ik mijn leven richt op U en op de 
weg van Uw Zoon, Jezus Christus. Amen

Dagtekst:  Ps. 81,11: Ik, Jahwe, ben uw God, die u 
uitgeleid heeft uit Egypte; open wijd uw mond: Ik stil 
uw honger.

Beeldoverweging:

Gebed: Goede God, vanuit al wat mijn knecht en 
gevangen houdt, roept U mij tot leven in vrijheid en 

Dagtekst:  Lc. 1,38: Nu zei Maria: 'Zie de 
dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw 
woord.' En de engel ging van haar heen.

Overweging: Volgens mij is er  in de geschiedenis 
nooit zoiets groots gebeurd als het fiat van maria. 
Onze vrijheid, onze kwetsbaarheid en gekwetstheid is 
dankzij haar jawoord binnengegaan in de vreugde van 
de totale gehoorzaamheid. de grootste vruchtbaarheid 
vindt niet haar oorsprong in het fysieke, maar in een 
hart dat ja zegt, breekt God alle wetten van natuurlijke 
leven en sticht hij een nieuwe vruchtbaarheid en 
een nieuwe levensorde, want ‘niets is onmogelijk 
voor God’. In elk mensenleven komt de dag of het 
uur dat de hemel en de aarde de adem inhouden. Het 
uur waarop de engel van God ons op onze beurt een 
onvoorwaardelijk ja vraagt. God is zo groot en zo 
teder dat Hij weigert het antwoord van ons hart te 
forceren. Hij vraagt alleen: ‘…alsjeblieft?’ Misschien 
zullen we bang zijn, want wat God vraagt is bijna altijd 
onmogelijk. Maar Hij zal ons zeggen: ‘De heilige Geest 
zal over je komen en Hij zal je overschaduwen. ‘Dat 
wat dan uit jou geboren wordt, is heilig, als een kind 
van God! Dus wat Hij je ook vraagt: wees niet bang, 
zeg eenvoudig: ‘Mij geschiede naar Uw ja woord.’ En 
de Geest zal in je komen… en Jezus zal opnieuw in onze 
wereld gebeuren worden!

Gebed: Eeuwige God, U heeft mij Uw geboden 
gegeven om mij uw wegen te wijzen. Geef dat ik Uw 
Woord ter harte neem, opdat ik kan handelen in Uw 
Geest. Laat mij ervaren wat christen zijn betekent. Zo 
bid  en vraag ik U in de naam van Hem door wie de Wet 
en de Profeten zijn vervuld, Jezus Christus, Uw zoon 
en onze heer. Amen.

Dagtekst:  Hl. 8,6:  Draag mij als een zegel op uw 
hart, als een zegel aan uw arm: want sterk als de 
dood is de liefde, met de onverbiddelijkheid van het 
dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn 
bliksemschichten, vlammen van Jahwe.

Overweging: Twee mannen stierven op dezelfde 
dag, één op een heuvel, één in een dal. Hij, die op de 
heuvel stierf, bad voor de mannen die Hem doodden. 
En terwijl Hij zelf vreselijke pijnen leed, had Hij 
medelijden met Zijn moeder. Zijn naam was Jezus. De 
andere man zocht een boom uit en doodde zichzelf. 
Zijn naam was Judas. Als u Jezus ruimte geeft in uw 
hart, zal Hij u Zijn liefde schenken in leven en dood. 
Laten wij de Heer Jezus dankbaar zijn  dat wij in leven 
en dood aan Hem toebehoren.

Gebed: Goede God, Gij die Uw volk voorgaat, dwars 
door de woestijn, en altijde bewogen zijt om wie U 
toebehoren; ik vraag U trouwe en barmhartige God: 
Heb geduld met mij wanneer ik achterblijf en de moed 
opgeef. Spreek Uw woord van bevrijding en geef mij 
een teken van Uw nabijheid. Geef dat mijn ogen mag 
aanschouwen wie Gij voor mij zijt: de Levende. Door 
Jezus Christus, mijn Geliefde Heer. Amen.

Dagtekst:  Fil. 4,6: Weest onbezorgd. Laat al uw 
wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, 
en nooit zonder dankzegging.

Overweging: Je kunt grote hoogten stijgen met een 
hart vervuld van lof en dankbaarheid, maar net als de 
kleine leeuwerik moet je van de grond af beginnen, 
moet je die speciale moeite doen. Het hoeft geen 

gebeden voor iedere dag
Maandag 26 maart

Dinsdag 26 maart

vervolg van Pagina B3

Woensdag 27 maart

Vrijdag 29 maart

Het geneesmiddel
 Hebzucht, ijdele eer en God instrumentaliseren zijn 
wegen die ons aangewezen worden, met de illusie 
succes en geluk te verkrijgen. Maar in feite zijn zij 
helemaal vreemd aan Gods manier van handelen 
en scheiden zij ons zelfs van Hem, want zij zijn het 
werk van satan. Door het hoofd te bieden aan deze 
beproevingen, overwint Jezus tot driemaal toe  de 
bekoring om zich niet helemaal op het plan van de 
Vader te verlaten. En Hij toont ons het geneesmiddel: 
innerlijk leven, geloof in God, de zekerheid van Zijn 
liefde, de zekerheid dat God ons bemint, dat Hij 
onze Vader is. Met deze zekerheid zullen wij iedere 
bekoring overwinnen.

Het Woord Gods
Maar ik zou uw aandacht willen vestigen op iets 
interessants. Wanneer Jezus aan de verleider 
antwoord geeft, gaat Hij niet in gesprek. Hij 
beantwoordt de drie uitdagingen uitsluitend met het 
Woord Gods. Dat leert ons dat men met de duivel niet 
in gesprek gaat, men mag niet in gesprek gaan, maar 
alleen met het Woord Gods antwoorden. Benutten 
wij dan de Vastentijd als een gunstige tijd om ons 
te zuiveren, om de troostende aanwezigheid van 
God in ons leven te ervaren. Moge de moederlijke 
voorspraak van de Maagd Maria, icoon van de trouw 
aan God, ons op onze weg tot steun zijn door ons te 
helpen het kwaad altijd te verwerpen en het goede 
aan te nemen.

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk/ 2019)

Er is geen gesprek mogelijk 

 met de duivel

Donderdag 28 maart

Zaterdag 30 maart
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