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De uitdaging van de retraite
P. Tjon Kiem Sang

In de traditie van de kerk is de veertigdagentijd 
de periode waarin wij, middels gebed, vasten en 
het geven van aalmoezen, ons voorbereiden op de 
viering van het mysterie van de verrijzenis van 
Christus. Op vele plaatsen is er daarom in deze 
periode een (ver)groot aanbod van activiteiten 
gericht op gebed en bezinning. Bezinningsdagen 
of -avonden komen veel voor, maar ook langere 
perioden van gebed en bezinning, die doorgaans 
met de term ‘retraite’ worden aangeduid. Waarom 
doen wij, vooral in de veertigdagentijd, aan 
bezinning en retraite, hoe gebeurt dat en waar 
komt dat vandaan? En waarom is dat zo belangrijk 
in de veertigdagentijd? Deze vragen willen wij 
proberen te beantwoorden in navolgend artikel.

Retraite
De meesten onder ons hebben wellicht al eerder 
gehoord of gelezen over een retraite: het Pastoraal 
Centrum adverteert in de veertigdagentijd 
eendaagse retraites voor de gelovigen. Elk 
jaar gaan de bisschop, de priesters, diakens en 
religieuzen voor enkele dagen in retraite. De 
retraite is reeds eeuwen een vast begrip in het 
leven van de kerk. Het woord zelf is afkomstig van 
het Franse ‘retrait’ (van het Latijns ‘retrahere) 
en betekent ‘terugtrekken.’ Retraite in het Frans 
betekent: pensioen. De associatie is duidelijk: 
iemand die met pensioen gaat, trekt zich terug 
uit het arbeidsproces om te gaan (uit)rusten. 
In religieuze zin betekent retraite ook het zich 
terugtrekken, niet zozeer om uit te rusten, maar 
veeleer om tot rust te komen. Uitrusten en tot rust 
komen zijn niet per definitie hetzelfde. Uitrusten 
heeft enkel tot doel: de rust zelf. Tot rust komen 
heeft een ander, veelal hoger doel. En dat is 
precies waar het bij de kerkelijke retraite om gaat. 
Overigens: niet alleen in de kerk is men bekend 
met het begrip retraite. Vele bedrijven hebben in 
hun kalender ook vaste plek voor een retraite voor 
directie en staf.

Oorsprong
Het idee van terugtrekking, in de zin van 
afzondering, zoals dat gebeurt in een retraite, 
dateert al vanaf de vierde eeuw. Het waren de 
zg. woestijnvaders, die zich daaraan overgaven. 
De woestijnvaders waren vroege christelijke 
kluizenaars, die zich terugtrokken in de 
woestijngebieden van Noord-Afrika en andere 
gebieden rondom de Middellandse Zee. Hun 
beoefening van ascese in de woestijn, die startte 
in de derde eeuw, was het begin van de christelijke 
monastiek. De woestijnvaders, die zich in de 
woestijn terugtrokken naar analogie van Jezus’ 
terugtrekking in de woestijn voordat Hij aan zijn 
openbaar leven begint, volgden het voorbeeld 
van Jezus’ leven van armoede, dienstbaarheid 
en zelfverloochening. Daarvoor wijdden zij zich 

helemaal aan de geloften van strengheid, gebed 
en werken. Door de woestijn in te trekken gaven 
zij gehoor aan de roep van Christus: “Wilt ge 
volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge 
bezit en geef het aan de armen; daarmee zult ge 
een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug 
om Mij te volgen” (Mt 19,21).

Geen afleiding, wel verleiding
De keuze voor de woestijn als plek om zich terug 
te trekken was niet zomaar. De woestijn werd niet 
alleen beschouwd als een droog en dor gebied, 
maar vooral als een lege plek, met weinig tot 
geen leven. Dat gaf de monniken de garantie van 
hetgeen waarnaar zij op zoek waren: een plek 
zonder afleidingen. Hun diepste verlangen – om 
te leven volgens het Evangelie, te groeien in hun 
relatie met God en te streven naar volmaaktheid – 
moesten zij doen op een plek waar afleidingen van 
het dagelijks leven het niet zouden hinderen. Het 
was in de vierde eeuw toen de eerste monniken 
de woestijn introkken om daar te leven in ascese. 
Hun terugtrekken uit de wereld viel samen 
met historisch gezien de grootste gebeurtenis 
in de geschiedenis van het christendom: de 
officiële verheffing van het christendom tot 
staatsgodsdienst door keizer Constantijn in 
het jaar 313 met het edict van Milaan. Na drie 
eeuwen van vervolging konden christenen zich 
eindelijk ‘thuis’ en veilig voelen in de wereld, 
en begon daarmee de institutionalisering van 
de kerk. Het was precies toen dat de roep van 
de woestijn sterker werd, en begon te groeien, 
eerst met enkelen en binnen korte tijd grote 
aantallen. De bekende Trappistenmonnik 
Thomas Merton schreef ooit: “Het moet ons veel 
vreemder overkomen dan het in feite lijkt, dat deze 
paradoxale vlucht van de wereld in omvang enorm 
toenam, juist in de tijd dat de wereld officieel 
christen was geworden.”

Het doel van de terugtrekking
De monniken die zich in de woestijn terugtrokken 
hadden in feite dezelfde motieven als hedendaagse 
christenen die in retraite gaan: je onttrekken van 
alles in jouw dagelijkse leven en wereld, die jouw 
aandacht en energie geheel en al in beslag nemen, 
om volledig te focussen op jezelf en jouw relatie 
met God. De dingen waarmee wij iedere dag weer 
bezig zijn, die onze aandacht consumeren, leiden 
ons in feite af van datgene dat ons in het diepst 
van ons wezen bezig houdt: God zelf en hoe wij 
met Hem communiceren. Het klinkt misschien 
gek, maar al die afleidingen waarop wij, bijna 
gedwongen, dagelijks op afgestemd zijn en blijven, 
verhinderen vaak de aandacht voor de verleidingen 
die diep in ons ontspringen. De grootste uitdaging 
die daarom op ons afkomt wanneer wij ons 
terugtrekken – in retraite gaan – is het vrij raken 
van alles wat wij diep in ons binnenste hebben 
weggestopt en hoe wij daar mee omgaan.

De deugd van verleiding
Een van de eerste woestijnvaders, St. Antonius 
van Egypte, had als adagium voor zijn broeders: 
“Hij die geen verleiding heeft ervaren kan het 
Koninkrijk der Hemelen niet binnentreden.” 
De woestijnvaders zagen de strijd tegen deze 
slechte verlokkingen als een stap om God dieper 
te beminnen. De eerste woestijnvaders beseften 
dat verleidingen vaak opkomen in de vorm van 
gedachten. Wij raken door iets aangetrokken 
en creëeren fantasieën, of die nou gaan over 
onbeduidende dingen, lichamelijke begeerten 
of sociale interacties. De eerste aanleg die de 
woestijnvaders overwogen was het zelfbewustzijn: 
weten wat er in onze gedachten en hart omgaat, 
hoe wij slechte gedachten kunnen herkennen nog 
voordat wij zelfs een zondige daad verrichten. Dit 
is de basis en vereist voortdurend zelfonderzoek 
en aandacht voor de innerlijke impulsen van 
het hart. Hierna volgt het belang van gebed en 
praktische uitvoerbaarheid.
Een kluizenaar in de woestijn zei eens tot een jonge 
monnik die worstelde met sterke verleidingen: 
“Dit is een manier om sterk te zijn: wanneer 
de verleidingen beginnen te spreken in jouw 
gedachten, beantwoordt ze niet, maar sta op, bidt, 
doe wat aan boetedoening, en zeg: ‘Zoon van God, 
ontferm U over mij.’” Gebed staat niet los van actie.

Macht over onze gedachten
Een van de oorzaken van deze gedachten, die 
als verontrustend kunnen worden beschouwd, 
is de verbeelding. Als je jouw verbeelding 
ongecontroleerd zijn gang laat gaan, kan het soms 
beelden oproepen die ons denken gaan vullen 
tot het punt van volledige overname, waarbij de 
meest ernstige gevallen veroorzaakt worden 
door pornografische beelden en onverdiende 
lofprijzing. De verbeelding leidt ons ertoe in ons 
hoofd verhaaltjes te gaan verzinnen die niet altijd 
correct zijn maar vaak wel bevredigend. “Of de 
gedachten ons verontrusten of niet, daar hebben 
wij geen macht over. Maar of ze in ons blijven 
ronddolen of niet, of zij allerlei gevoelens in ons 
oppoken of niet, dat is iets waar wij wel macht over 
hebben,” zei Johannes Damascenus, een andere 
grote woestijnvader. Ons verstand zal altijd een 
theater zijn van gevoelens en gedachten; de vraag 
is echter: wat doen wij daarmee?

Verleiding de rug toekeren
De praktische uitvoerbaarheid kan verschillende 
vormen aannemen, zoals de tegenovergestelde 
richting van de verleiding opgaan of hulp zoeken 
bij een ander. Bijvoorbeeld: wanneer je boos bent 
op iemand, kunnen gedachten van woede bij je 
opkomen en je herhaalt in jouw verbeelding wat 
je boos heeft gemaakt. Dat wordt dan een mentale 
video van hoe je wraak zult nemen. 

wordt vervolgd op pagina A3
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Van de bisschop

Benoeming pater Ricardo
Op 28 februari werd pater Ricardo benoemd 
tot pastoor van Maria Koningin van de Wereld 
(Latour) en van St. Franciscus van Assisi 
(Livorno). De formele inbezitstelling van zijn 
pastoorsambt is verricht op zondag 10 maart jl. in 
de kerk Maria Koningin van de Wereld in Latour.

Mgr. de Bekker in ziekenhuis
Op woensdag 27 maart is Mgr. Wilhelmus 
de Bekker opgenomen in het Sint Vincentius 
Ziekenhuis voor behandeling. Wij wensen de 
bisschop-emeritus een spoedig herstel toe.

Obras de Maria
De drie leden van de communiteit Obras de 
Maria zijn te werk gesteld bij Asewa Otono en 
worden door mevrouw Gerda Misidjang begeleid. 
Fabilene, Isis en Ana Carolina, bij hun voornaam 
genoemd zoals het de gewoonte is in Brazilië 
zullen de komende zes maanden ze een proces van 
inburgering doormaken, waarin het leren van de 
Nederlandse taal hoofdprioriteit geniet.

Verhuizing Maria-internaat
Bij een bezoek aan Mgr. Karel Choennie heeft de 
overste van de zusters Dienaressen van de Heer 
en de Maagd van Matará aangegeven dat het 
wenselijk zou zijn als de zusters samen met de 
meisjes van het Maria-internaat zouden kunnen 
wonen. In een brief heeft de overste een formeel 
verzoek gedaan bij de bisschop om zowel de 
meisjes die nu verblijven bij Kennedy Stichting 
als de zusters te laten verhuizen naar Henck 
Arronstraat #70. Om aan dit verzoek te voldoen 
van de zusters Dienaressen van de Heer heeft 
de bisschop de zusters van Paramaribo verzocht 

om toestemming om het internaat weer op de 
vroegere lokatie te openen. Inmiddels heeft de 
bisschop al een toezegging van de Zusters van 
Paramaribo en stellen het gebouw ter beschikking 
van het bisdom om het internaat daar opnieuw 
te huisvesten. Het plan, om het gebouw te 
commercieel te exploiteren, is hiermee stopgezet. 
De meisjes en zusters zullen, na het afronden 
van de werkzaamheden in het Internaatgebouw, 
verhuizen naar het Maria-internaat aan de Henck 
Arronstraat #70.

Komst naar Suriname
Momenteel zijn drie zusters van de congregatie 
Daughters of Divine Love uit Nigeria bezig met 
een taalcursus Nederlands in Breda, Nederland. 
Ze zullen hopelijk in juni in ons land arriveren. De 
drie zusters zullen assisteren bij Stichting voor het 
Kind, die seksueel misbruikte kinderen opvangt.
Ook zuster Paulina van de Zusters Fransiskus 
Charitas volgt nu samen met de zusters uit Nigeria 
een taalcursus in Breda. De aankomst van zuster 
Paulina in ons bisdom is gepland voor 22 mei a.s.
Er komt tevens een tweede priester uit Indonesië 
naar Suriname. Het gaat om pater Sabbas 
Soedijono. Hij is van dezelfde congregatie van 
pater Fransiskus Mistrianto.

Gesprek met ministers
Mgr. Karel Choennie heeft in de afgelopen 
periode afzonderlijke gesprekken gevoerd met 
mevrouw Christien Polak, minister van Sociale 
Zaken en mevrouw Roline Samsoedin, minister 
van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer 
(ROGB). In de gesprekken zijn verschillende zaken 
aan de orde gekomen die van belang zijn voor ons 
bisdom.
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geloof & leven

Hier treedt dan het zelfbewustzijn in en je 
realiseert je dat de gedachten die jij koestert 
ongepast zijn. Een eerste praktische handeling zou 
zijn om jezelf te verwijderen in plaats van op zoek 
gaan naar de persoon. Gebruik dan jouw verstand 
en verbeelding om je te herinneren aan de 
momenten toen jouw relatie met die persoon beter 
was, of denk aan de toekomst en hoe geweldig het 
zal zijn wanneer het voorbij is.

Wanneer je dus in retraite gaat en in staat bent 
je los te maken van alle afleidingen van het 
dagelijks leven, wees dan niet ongerust wanneer 
gedachten of gevoelens in je opkomen, waarvan 
je liever wenste dat ze er niet waren. Prijs jezelf 

gelukkig dat het gebeurt. Het betekent dat er diep 
van binnen de grendel van de deur is gehaald, die 
de diep weggestopte gevoelens een kans geeft 
om naar boven te komen en herkend te worden. 
Als dat niet gebeurt, zullen die gevoelens altijd 
diep verborgen blijven, en zonder dat je het weet 
of daarvan bewust bent toch altijd een invloed 
hebben op jouw doen en laten. Als je ze eenmaal 
herkent èn erkent, dan kan je daarover in de rust 
van de retraite in gesprek gaan met God. Hij weet 
als geen ander wat die gevoelens zijn, waar zij 
vandaan komen en hoe ermee om te gaan. Hij 
zit immers, net als die gevoelens, ook diep in jou 
verborgen.

De uitdaging van de retraite

Rosanda Courtar

KCV conferentie 2019
Ben je ooit iets kwijtgeraakt? Iets wat je heel 
waardevol was? Een sieraad? Een vriendschap? 
Een baan? Wat als je het terug zou vinden? Als je 
wakker werd en je sieraad lag op je nachtkastje, die 
fijne relatie werd hersteld, je baas belde dat je hem 
verkeerd begrepen had. Zou dat dan geen reden 
zijn voor een feest? Ik zou andere sieraden laten 
staan en die ene andoen. Ik zou tijd vrijmaken voor 
die vriend die ik terug had. Ik zou met een grote 
smile naar het werk gaan en wellicht overwerken. 
Blij dat terug is wat verloren was.
“Verloren, nu weer terug”. Dit was het thema 
van de op zondag 31 maart gehouden eendaagse 
conferentie van de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing Suriname (KCV). In een volle zaal 
van de St. Louiseschool, aangekleed in de tinten 
paars en rose, vierden wij Laetare zondag op een 
bijzondere manier. Vóór we van start gaan bidden 
we de rozenkrans samen en vragen onze Moeder 
Maria ook deze dag te bidden voor ons tot haar 
Zoon, Jezus. Onze God is een genadevolle God, die 
Zijn Zoon gegeven heeft om ons te redden van 
onze zonden. Hieraan werden we herinnerd door 
de dans van de groep Glory2God op het nummer 
‘Mercy said no’. Hierin werd mooi uitgebeeld 
hoe de satan probeert ons van onze vreugde te 
beroven, echter zonder succes, want Jezus zijn 
dood en verrijzenis heeft daar voorgoed mee 
afgerekend. De onlangs geinstalleerde voorzitter 
van de KCV, mevrouw Gerda Misidjang, opende de 
conferentie met de oproep al wat wij doen, of van 
plan zijn te doen, aan de Heer op te dragen.

Wan yayo libi e mek’ yu go lasi...
Zuster Alma Anose vertolkte het eerste deel van 
de daglezing, Lucas 15,11-20, naar deze tijd. Ze 
maakte goed duidelijk dat we soms net koppige 
kinderen zijn, die zich afkeren van God en Zijn 
regels. Dat we die te streng vinden, tot we door 
de satan diep in de penarie terechtkomen. Dan 
realiseren wij ons dat we net als de verloren zoon, 
onze zegeningen te grabbel hebben gegooid en dat 
we nu terugverlangen naar ons Vaders huis.  We 
moeten dan één ding weten. Wij, Koningskinderen, 
kunnen altijd terug naar huis. Onze Vader 
veroordeelt ons niet en ontvangt ons met open 
armen. 
Broeder Clyde Abiteng ging verder in op het 
thema, vanuit de verzen 21-32. Hij gaf aan dat we 
waakzaam moeten zijn, want op het moment dat 
wij tot de Heer terugkeren, staat de satan klaar om 
ons aan te vallen. Zo was de broer die altijd thuis 
bij de vader was gebleven boos en jaloers omdat de 
vader de verloren zoon met een feest verwelkomde. 
Als een medegelovige in de zonde vervalt, maar 
dan met moeite terugkomt in de kerk, staan wij 
gereed hem/haar welkom te heten? Of worden we 
boos als zij zich dienstbaar opstellen en in de kerk 
bepaalde liturgische taken oppakken? Als God blij 
is met een verloren zoon die terugkeert, laten wij 
mee feesten en hen verwelkomen. Maar laten wij 
ook getuigen zijn van Gods liefde en mensen die 
op het verkeerde pad terecht zijn gekomen ervan 
verzekeren dat onze Vader altijd uitkijkt naar hun 
terugkeer.

Eerste stap zetten
De dag werd afgesloten met een plechtige 
eucharistieviering, met de celebranten pater 
Kenneth en pater Ike. Pater Ike rondde de 
daglezing af door God te vergelijken met een 
menselijke rechter. Hij was onlangs bij een 
rechtszitting en het viel hem op dat de rechter 
verwacht dat de verdachten de waarheid spreken. 

Ondanks alle aanklachten die hij over de verdachte 
aanhoort, geeft hij steeds de verdachte ook een 
kans tot spreken. De verdachten echter, bleven 
volhouden niet schuldig te zijn, ondanks alle 
bewijzen tegen hen. Er was wel een verdachte die 
toegaf schuldig te zijn en te willen veranderen. Hij 
zei letterlijk: ‘rechter, ik leg alles in uw hand’. De 
rechter, blij met zijn eerlijkheid besloot hem een 
kans te geven zijn leven te verbeteren. Hoeveel te 
meer zal onze Vader, de rechtvaardige Rechter, 
ons een kans geven als wij de eerste stap doen, 
tot bekering komen, gaan biechten en ons zo 
verzoenen met Hem. Door de biecht wordt ons 
verleden gekruisigd en onze toekomst versterkt. 
De KCV mag terugkijken op een overvloedig 
gezegende conferentie. Laten wij ze boodschappen 
die wij hebben ontvangen meenemen naar onze 
huizen, kerken en districten!

Sprekers
Alma Anose–Jada zag het levenslicht op 07 
september 1970. Zij komt uit een gezin van 10, 
waarvan zij de 9e is. Zij begeleidt studenten in de 
praktijk op het Surinaams Pedagogisch Instituut 
en doceert pedagogische vakken op LOBO. Ze 
is lid van de RK Basisgemeente Hannaslust, 
alwaar ze pastoraal werk doet in de gemeente. 
Vermeldenswaard is dat zij heel veel van zingen 
houdt. Daarom is zij ook in de zangbediening. Zij 
is gehuwd met Rudy Anose. Samen hebben zij een 
zoon van 15 jaar. 
Clyde Abiteng is geboren op 21 november 1984. Hij 
komt uit een gezin van vier waarvan hij het 3e kind 
is. Hij is getrouwd met Chaima Twapa en samen 
hebben zij drie kinderen. Zijn geestelijke vader 
is pater Kenneth Vigelandzoon. Zijn geestelijke 
vorming ontving hij via de charismatische 
gebedsgroep van Moengo. Hij doet jeugdwerk 
en ervaart de zegeningen ervan. Hij zegt dat het 
hem jong houdt en gierig voor het evangelie. Hij 
fungeert ook als MC bij verschillende activiteiten. 
Bent u ready terug te keren tot uw Vader? Wilt u 
een diepere relatie met Hem? De vorming Leven 
in de Geest (LIG) start op 2 mei a.s. en wordt 
gehouden gedurende negen achtereenvolgende 
donderdagen van 18.00u- tot 21.00u in het 
Dienstencentrum KCV.  Opgave via de diverse 
charismatische gebedsgroepen of via de 
coördinator LIG., Maureen Monsanto op tel no. 
490868/8627017.

Verloren eens, nu weer terug

vervolgd van pagina A1
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Liederen voor de vijfde zondag in de vastentijd en Palmzondag 2019

Ervaring KJS-avond ‘Boete en Verzoening

Bezinningsdag jongeren 
Parochie Noord

Nadirah Baldewsingh - 

Parochie Noord organiseerde een bezinningsdag 
voor jongeren met het thema ‘sacrament van 
verzoening’. De bezinningsdag was een moment 
voor de jongeren om te terug te kijken op 
hoe de veertigdagentijd voor hun is verlopen 
vanaf Aswoensdag. Tegelijkertijd was het een 
gelegenheid om hun te motiveren er de komende 
weken nog beter hiermee doorgaan. Het mooie 
van het moment is dat wij met z'n allen weten wat 
de vastenperiode voor ons katholieken betekent, 
namelijk de band tussen God en onszelf versterken. 
Dit kan op verschillende manieren bereikt worden: 
de medemens helpen, vriendelijker en geduldiger 
zijn, opofferingen, regelmatig tijd maken voor de 
Heer en nog zoveel meer.
De manier waarom de dag ingedeeld was en de 
wijze waarop het thema behandeld werd, was 

prettig en spontaan. Tot slot hebben de jongeren 
ook mogen leren over boetedoening. Op een vel 
papier werd een kruis afgewerkt door daarop de 
goede handelingen op te schrijven en op de rest 
van het papieren de minder goede handelingen. De 
priester bad "ik ontsla je van al jouw zonden, in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen.” Op deze wijze hebben ze ervaren wat 
boetedoening en vergeving van zonden inhoudt.

Óp vrijdag 29 maart jl. organiseerde Katholieke 
Jongeren Suriname (KJS) haar inmiddels bekende 
KJS-avond. Deze KJS-avond had het thema boete 
en verzoening. In een volgende editie hierover 
meer. Hieronder persoonlijke ervaringen van twee 
bezoekers aan de KJS-avond.

Joshua Patra (18): Vergiffenis is iets wat je moet 
doen om je ziel vrij te maken van zonden. Daarom 
hebben wij katholieken het sacrament van de 
biecht. Het biechten heb ik ernstig ervaren. Je voelt 
je na de biecht gelijk een ander mens. Op de KJS-
avond in de St. Rosakerk heb ik dat persoonlijk 

ervaren.

Chigani Lion Sjin Tjoe (16): Als katholieken dienen 
we ons tot God te keren en vergiffenis vragen voor 
onze zonden. Daarom is de biecht er. We kunnen 
in alle rust tot Hem praten. Ik heb nooit eerder 
gebiecht dus dit was mijn eerste keer. In het begin 
was ik heel erg zenuwachtig. Ik wist helemaal niet 
hoe het eraan toeging. De pater heeft mij begeleid 
in het proces. Na de biecht voelde ik me in een 
andere wereld. Ik voelde me vrij en gezond. Ik wil 
iedereen aanraden om eens te gaan biechten om 
het zelf te ervaren.

Martien Noordermeer OMI – 

In vorige edities van Omhoog hebben wij liederen 
voor de zondagen in de vastentijd aangeboden, ten 
behoeve van belangstellenden, parochies, koren, 
groepen zangers, liturgiegroepen enz.. Zo willen 
wij onbekende liederen bekend maken en een 
groter gebruik van nieuwe liederen stimuleren.
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 5e zondag van de 
vastentijd 2019:
1. Intredezang
A- Gods volk onderweg (Blaadje) (04-08) (m. In 
Psalmboek blz. 22)
B-Gij Zoon die voor de eeuwen (Jub. 258) (Mb. 80) 
Rijst op voor Jezus
2. Na de eerste lezing
Ps. 126 Geweldig was het (PsB. 243) (Jub. 147) (30e 
Z. “B”) (C2-08)
3. Evangelische Acclamatie
Vergeving, Heer + Niet de dood v/d zondaar + tekst 
uit het lectionarium (PsB. 244) (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-Het mensenvolk dat (Jub. 260) (Mb. 110)
6. Slotlied
Mijn ogen zijn gevestigd (Jub. 274) (m. O Hoofd vol 
bloed/ik wil mij gaan vertroosten)

Lijst van liederen voor Palmzondag 14 april 2019:
Voor het begin van de palmwijding:
Hosanna voor de Davidszoon (Jub.266) (Mb. 117) 
(04-24)
Bij de palmwijding:
- De kinderen van Jeruzalem (Jub. 255) (Mb. 43) 
(18-21)
- De kinderen van de Joden (Jub. 255) (Mb. 43) (18-
21) 
Bij/tijdens de processie:
- De Koning van de vrede (Jub. 255) (m. O Hoofd / 
Ik wil mij gaan vertroosten
- Nanga palm wi de go (Jub. 278) (Mb. 191) (04-10)
1. Intredezang
A-Gij Zoon die voor de eeuwen (Jub. 258) (Mb. 80) 
Rijst op voor Jezus
B-Het Paasfeest was op handen (Jub. 262) (m. O 
Hoofd / Ik wil mij gaan vertroosten
2. Na de eerste lezing
Ps. 21 Mijn God (Jub. 58) (PsB. 32 (C2-13)
3. Evangelische Acclamatie
Hosanna in de  Hoge (Jub. 58) (PsB. 33) (C2-14)
4. Offerande
A-Broeders die op uittocht gaat (Jub. 251) (Mb. 29)
B-Hoe ligt Gij zo verlaten (Jub. 264) (Mb. 116) (04-
15)
5. Communiezang
A-Jezus om Uw lijden groot (Jub. 269) (Mb. 135) 
(04-03)
B-Zo spreekt de Heer (Jub. 293) (m. Het 
mensenvolk) (Mb. 110) (04-14)
C-O Jezus zoet (Jub. 282) (Mb. 205) (04-23 + 16-09)
6. Slotlied
A-Het Beloofde Land (Jub. 554) (m. Ga nu heen in 
vrede)
B-Mijn ogen zijn gevestigd (Jub. 274) (m. O Hoofd / 
Ik wil mij gaan vertroosten)
Sommige parochies hebben een blaadje met daarop 
enige liederen/psalmen die niet in Jubilate staan.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vijfde zondag in de veertigdagentijd – jaar C

Eerste lezing: Jesaja 43, 16-21
Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, 
een baan door de onstuimige golven; en die wagen 
en paard daarover laat gaan, leger en strijdmacht, 
gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan 
niet meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als 
een vlaspit. Denk niet meer aan het verleden 
en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik 
onderneem iets nieuws, het begin is er al: ziet ge 
het niet? Een weg leg Ik door de steppe, rivieren 
laat Ik stromen door de woestijn. De wilde dieren 
zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de 
struisvogels; want door de steppe laat Ik beken 
stromen, rivieren door de woestijn, zodat mijn 
uitverkoren volk zich kan laven: en dit volk dat Ik 
mij gevormd heb zal mijn lof verkondigen!

Antwoordpsalm: Psalm 126, 1-2ab.2cd-3.4-5.6

Tweede lezing: Filippenzen 3, 8-14
Broeders en zuster, Ik beschouw alles als verlies, 

want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles 
te boven. Om Christus heb ik alles prijsgegeven 
en houd ik alles voor afval als het erom gaat Hem 
te winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen 
eigen gerechtigheid op grond van de wet; mijn 
gerechtigheid komt door het geloof in Christus, 
ze is een gave van God en steunt op het geloof. 
Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn 
opstanding gewaarworden en de gemeenschap 
met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken 
in zijn sterven om eens te mogen komen tot de 
wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al 
bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik 
streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik 
ben door Christus Jezus. Nee, vrienden, ik beeld mij 
niet in er al te zijn. Alleen dit: ik vergeet wat achter 
me ligt, ik reik naar wat voor me ligt, ik storm af op 
het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping.

Evangelielezing: Johannes 8, 1-11
In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. ‘s 
Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en 
al het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en 

onderrichtte hen. Toen brachten schriftgeleerden 
en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was 
betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden 
tot Hem: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad 
betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes 
ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. 
Maar Gij, wat zegt Gij ervan?’ Dit bedoelen ze 
als een strikvraag in de hoop Hem ergens van 
te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich 
voorover en schreef met zijn vinger op de grond. 
Toen zij bij Hem aanhielden met vragen richtte 
Hij zich op en zei tot hen: ‘Laat degene onder u 
die zonder zonden is, het eerst een steen op haar 
werpen.’ Weer boog Hij zich voorover en schreef 
op de grond. Toen zij dit hoorden, dropen zij een 
voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus 
alleen achterbleef met de vrouw die daar was 
blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot 
haar: ‘Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft iemand 
u veroordeeld?’ Zij antwoordde: ‘Niemand, Heer.’ 
Toen zei Jezus tot haar: ‘Ook Ik veroordeel u niet, 
ga heen en zondig van nu af niet meer.’

In de eerste lezing wordt een beeld uit Exodus 
14-15, de uittocht uit Egypte, weergegeven: de 
wagens en paarden van de farao zijn jammerlijk 
in de Rietzee omgekomen, terwijl de HEER voor 
zijn volk een weg daardoor heen baande. Daarmee 
is het verhaal echter niet uit. De vraag is namelijk 
waarom de verteller deze episode uit een ver 
verleden in herinnering roept. De verklaring is 
dat hij zich in een vergelijkbare situatie bevindt. 
Hij leefde naar alle waarschijnlijkheid tegen het 
einde van de Babylonische ballingschap. De grote 
vijand die Jeruzalem verwoest en de bevolking 
weggevoerd heeft, is verslagen en onder het bewind 
van de nieuwe machthebber, de Perzische koning, 
die in de Bijbel Kores heet, komen er andere tijden. 
Hij zal verandering brengen in het lot van Israël. 
Daarom wordt hij in Jesaja 45,1 zelfs de gezalfde 
van de HEER genoemd. In de lezing (43,18-19a) 
staat de oproep om mét de HEER een nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan dan ook centraal. 
Het uittochtverhaal krijgt nu een verrassende 

actualiteit. Wat de HEER toen 
deed, gaat Hij nu weer doen. 
Dwars door de woestijn heen, nu 
die tussen Babylon en Kanaän, 
zal Hij een weg banen, terug naar 
huis. En Hij roept ons in 43,18 op 
naar die toekomst te kijken: ‘Blijf 
niet staren op wat vroeger was, 
sta niet stil bij het verleden’ We 
moeten ons niet laten beheersen 
door wat er vroeger verkeerd 
is gegaan, want wat God toen 
deed, doet Hij steeds weer. Zijn 
bevrijdende, vernieuwende kracht 
kent geen tijd.

Een nieuwe toekomst
Het evangelie van vandaag vormt 
een drieluik. Het speelt zich af 
in de tempel, waar Jezus onderricht geeft. In het 
eerste deel (Johannes 8,1-5) staat een overspelige 

vrouw letterlijk in het midden. De geestelijke 
leiders van het volk wijzen op het Woord van de 
Wet, of liever van het Onderricht, want dat betekent 
het Hebreeuwse woord Thora. Daarin staat dat 
Mozes geboden heeft overspelige vrouwen te 
stenigen (Deuteronomium 22,22-24). Wat vindt 
Jezus daarvan? Ook Hij geeft immers onderricht. 
Het middenstuk (Johannes 8,6-8) is ronduit 
verrassend. Het begint en eindigt ermee dat Jezus 
zich bukt en op de grond schrijft. Op heilige grond! 
In het midden spreekt Hij, het Woord van God. Wat 
Hij op de grond schrijft, weten we niet. Verwijst 
deze scène naar Daniël 5, waar een onzichtbare 
hand een onbegrijpelijke tekst op de muur schrijft, 
een tekst waarin het einde van de heerschappij van 
de Babyloniërs wordt voorzegd? En betekent dit 
dat hier het einde van de macht van de oordelende 
Farizeeën en schriftgeleerden in zicht is? In ieder 
geval laat Jezus de Thora onverlet, maar zet deze in 
een ander perspectief, in een menselijke context. In 
het derde deel (8,9-11) blijft Jezus alleen achter met 
de vrouw. Hij blijft niet stilstaan bij haar verleden 
en veroordeelt haar niet, maar vraagt wel om een 
ommekeer. Met de woorden ‘Ga naar huis en zondig 
vanaf nu niet meer’ wijst Hij de vrouw de weg naar 
een nieuwe toekomst. Evenals de HEER in Jesaja 43 
zijn volk bemoedigd had.
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maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

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

Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn 
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat 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.

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

zo 14 10.00u: H. Mis. Palmzondag
 11.45u: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 6 19.00u: H. Mis
zo 7 08.00u: H. Mis
za 13 19.00u: H. Mis
zo 14 08.00u: H. Mis. Palmzondag
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 7 08.00u: H. Mis met ziekencommunie | 19.00u: H.Mis
wo 10 19.00u: H. Mis
vr 12 16.30u:  Huwelijksinzegening van Tjin A Djie, Gilberto 
en Ferrier, Tatiana.
zo 14 08.00u: Palmzondag H. Mis | 19.00u: H. Mis
di 16 17.00u: Boete en Verzoening (biecht)
do 18 19.00u: H. Mis (Witte Donderdag)
vr 19 08.00u: Kruisweg (Goede Vrijdag)
 15.00u: Gedachtenis (Goede Vrijdag)
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke dinsdagmiddag om 17.00u PK lessen voor de 
kinderen en tieners, 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 7 08.00u: H. Mis
ma 8 17.00u: Spreekuur
 18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 11 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis 
vr 12 06.30u: Stille Mis
 18.00u: Kruisweg statie
Mededeling
Op maandag 15 april om 18.30 uur boeteviering, daarna 
gelegenheid tot biecht.
Eerstvolgende doopdienst is op 2e Pasen: 22 april 2019.

zo 7 07.25u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
vr 12 18.00u: Kruisweg
za 13 18.30u: 4e Meditatieve dienst
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. H. Mis op 

vr 05 12.00u: 24 uren Bidden voor de Heer t/m za. 06 april 
om 12.00u 
za 06 19.00u: Eucharistieviering
zo 07 10.00u: Hoogmis 
za 13 11.00u: Gelegenheid tot biechten 
 16.30u: Huwelijksinzegening Marciano Lobato de 
Mesquita en Graciella Stella
 19.00u: Eucharistieviering
zo 14 10.00u: Hoogmis
Mededelingen: 
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen. 
Verkoop van soep, warm eten, drank, verse groenten, 
planten etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
de Kathedraal.
• Elke woensdag en vrijdag van 10.00u – 12.00u verkoop 
van groenten en fruit van Maria Internaat.

za 6 17.30u: H. Mis
wo 10 17.30u: Kruisweg
za 13 17.30u: H. Mis 
Mededelingen
• Marialof zal met vakantie zijn van 10 april tot 08 mei 
2019. 

za 6 18.00u: Vooravondmis vijfde vastenzondag met 
kindernevendienst
zo 7 08.00u: H. Mis vijfde vastenzondag - met 
kindernevendienst en thuiscommunie zieken en ouderen
 10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 8 18.00u: H. Mis 
wo 10 18.00u: Biechtviering als voorbereiding op Pasen
do 11 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.) met 
biechtgelegenheid
vr 12 18.00u: H. Mis
za 13 18.00u: Vooravondmis Palmzondag, palmwijding, 
processie en lijdensverhaal
zo 14 08.00u: H. Mis Palmzondag, palmwijding, processie 
en lijdensverhaal
Mededelingen op Noord
• Zondag 7 april thuiscommunie zieken en ouderen - 10.00 
uur: doopdienst baby’s en kleine kinderen.
• Biechtviering voor Pasen op woensdag 10 april om 18.00 
uur. Er zullen meerdere priesters zijn voor het sacrament 
van verzoening.
• Vriendelijk verzoek om op Palmzondag zelf palmtakken 
mee te brengen. In Sint-Augustinus en Sint-Jozef zijn de 
diensten resp. om 8.00 en om 10.00 uur.
• U wordt verzocht de enveloppen voor de vastenactie 
mee te nemen. Deze liggen achter in de kerk gereed en 
kunnen gevuld weer gedeponeerd worden in de offerdoos. 
Dank voor uw bijdrage!
• Graag uw bijzondere aandacht voor de tekens op het 
plaveisel en de bewegwijzering op de parkeerplaats nabij 
de Driekoningenkerk. In uw aller belang en veiligheid!
• In de Heer is overleden: Vivian De Bruin, 43 jaar oud. Op 
maandag 1 april 2019 hebben we haar uitgeleide gedaan 
vanuit de Heilige Driekoningenkerk. Dat zij ruste in vrede 
en ons gebed voor de nabestaanden!

zo 7 08.00u: H. Mis - met kindernevendienst
zo 14 08.00u: H. Mis Palmzondag, palmwijding, processie 
en lijdensverhaal

zo 7 09.00u: H. Mis vijfde vastenzondag -
zo 14 10.00u: H. Mis Palmzondag, palmwijding, processie 
en lijdensverhaal

zo 7 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass

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

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
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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 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

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

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

za 6 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u: H. Mis
zo 7 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis; zondag 5 vd Veertigdagentijd (C)
ma 8 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 9 06.30u: H. Mis | 08.15u: Boeteviering St. Claraschool
 16.00u: Seniorensoos 
 16.30u: Boeteviering alle gelovigen
wo 10 08.15u: Boeteviering St. Alfonsiusschool
 19.00u: H. Mis. Vastendag
do 11 06.30u: H. Mis
 08.15u: Boeteviering St. Theodorusschool
vr 12 07.00u: H. Mis. Vasten- en onthoudingsdag
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Kruisweg O.H. Jezus Christus
Mededelingen
• H. Bernadette van Lourdesparochie: donderdag 11 april 
om 17.00u Kruisweg o.l.v. parochianen
• St. Franciscus Xaverius (Paradise): vrijdag 12 april om 
18.00u Kruisweg bij parochianen aan huis.
• TAPURIPA: H. Hartparochie. Kerkdiensten o.l.v. Catechist 
Silvy Beck–Jubitana
• Ondersteun de Vastenactie voor Stichting van het Kind.

zo 7 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis; zondag 5 vd Veertigdagentijd (C)
vr 12 17.00u: Kruisweg O.H. Jezus Christus

zo 7 08.30u: Woco; zondag 5 vd Veertigdagentijd
ma 8 16.00u: PK Leerjaar I
wo 10 16.30u: PK Leerjaar II
do 11 16.30u: PK Leerjaar III
vr 12 17.00u: Kruisweg van O.H. Jezus Christus. Vasten- en 
onthoudingsdag

za 6 Nachtwake: start zaterdag 6 april om 20.00u tot 
zondag 7 april 06.00u.
zo 7 06.00u: Eucharistieviering met pater Toon (Santa 
mis)

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

za 6 19.00u: Eucharistieviering (ptr Kumar)
ma 8 16.30u: Catecheseles EHC
di 9 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 10 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens 
afspraak)
do 11 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
za 13 19.00u: Eucharistieviering (ptr Jan) - Palmzondag

za 6 19.00u: Eucharistieviering
vr 12 18.30u: Kruisweg
zo 14 10.00u: Eucharistieviering. Palmzondag
do 18 19.00u: Eucharistieviering en daarna nachtwake
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 6 19.00u: Woco 
di 9 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst/zangoefening
wo 10 16.30u: PK-H.Vormsel
do 11 16.30u: PK-EHC (pater)
 17.30u: Spreekuur | 18.30u: Eucharistieviering
 19.15u: Vergadering kerkbestuur
za 13 17.00u: Misdienaarsoefening
 19.00u: Eucharistieviering (palmprocessie)

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 6 17.00u: Spreekuur  en gelegenheid  om te  biechten.
zo 7 08.00u: H. Mis
vr 12 19.00u: Requiem  mis  voor  mevr. D’Arnault-
Karijoredjo, Kartini.
za 13 17.00u: Spreekuur  en gelegenheid  om  te  biechten.
zo 14 08.00u: Palmzondag. Palmwijding  en H. Mis.

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
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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
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Tijdens de algemene audiëntie van 27 maart sprak paus 
Franciscus over de smeekbede om ons dagelijks brood.

Beste broeders en zusters, goedemorgen! 
We beginnen vandaag met de analyse van het tweede 
deel van het Onze Vader. Dat is het deel waarin we 
onze noden aan God voorleggen. Dit tweede gedeelte 
begint met een woord dat de geur heeft van het 
alledaagse: het brood.

Dringend verzoek
Het gebed van Jezus begint hier met een dringend 
verzoek dat erg lijkt op de smeekbede van een 
bedelaar: “Geef ons heden ons dagelijks brood!” 
Dat gebed komt voort uit een feit waar we vaak aan 
voorbij gaan, namelijk dat we geen zelfvoorzienende 
wezens zijn, maar dat we ons elke dag moeten 
voeden. De Schriften laten ons zien dat de 
ontmoeting met Jezus voor heel veel mensen tot 
stand komt vanuit een verzoek. Jezus vraagt niet 
om geraffineerde smeekbedes. Integendeel, heel het 
menselijk bestaan met al zijn concrete en dagelijkse 
problemen, kan een gebed worden.

Talloze bedelaars

In de Evangelieverhalen vinden we talloze bedelaars 
die smeken om bevrijding en verlossing. Er zijn 
mensen die om brood vragen, en mensen die om 
genezing vragen; sommigen vragen om gereinigd 
te worden, anderen om weer te kunnen zien, of dat 
een geliefde weer tot leven gewekt mag worden… 
Jezus blijft nooit onverschillig ten overstaan van 
deze verzoeken en van de pijn die deze mensen 
lijden. Jezus leert ons dus om de Vader te vragen om 
ons dagelijks brood. En Hij leert ons om dat te doen 
verenigd met al die mannen en vrouwen voor wie 
dit gebed een schreeuw is die vaak gepaard gaat met 
dagelijkse angst.

Niet genoeg brood
Er zijn ook vandaag nog zoveel moeders en vaders 
die gaan slapen met de kwellende gedachte dat ze 
morgen niet genoeg brood hebben voor hun eigen 
kinderen! Laten we ons voorstellen dat we dit gebed 
niet uitspreken in de veiligheid van ons comfortabele 
appartement, maar in de onzekerheid van een 
kamer waar je het doet met wat je hebt en waar het 
noodzakelijke ontbreekt om te kunnen leven.
Jezus’ woorden krijgen dan een nieuwe kracht. 
Het christelijk gebed begint op dit niveau. Het is 

geen oefening voor asceten; nee, het begint vanuit 
de realiteit, vanuit het hart en het lichaam van de 
mensen die in nood zijn, of die delen in de zorgen 
van degenen die niet genoeg hebben om van te leven. 
Zelfs de allergrootste christelijke mystici kunnen 
niet voorbijgaan aan de eenvoud van deze vraag: 
“Vader, geef ons en iedereen vandaag het brood dat 
we nodig hebben”. En ‘brood’ staat ook voor water, 
medicijnen, een huis, een baan… Het verzoek om dat 
wat nodig is om te overleven.

Niet mijn brood, maar ons brood
Het brood waarom de christen vraagt in zijn gebed, is 
niet mijn brood, maar ons brood. Zo wilde Jezus het 
hebben. Hij leert ons om het niet alleen voor onszelf 
te vragen, maar voor de hele mensheid wereldwijd. 
Als je niet op deze manier bidt, zal het Onze Vader 
geen christelijk gebed meer zijn. Als God onze Vader 
is, hoe kunnen we ons dan aan Hem vertonen zonder 
elkaar bij de hand te nemen? Wij allemaal. En als wij 
het brood dat Hij ons geeft van elkaar stelen, hoe 
kunnen wij onszelf dan zijn kinderen noemen?

Houding van solidariteit
Dit gebed verwijst naar een houding van empathie, 
van solidariteit. In mijn honger voel ik de honger van 
de massa, en dus bid ik tot God opdat hun verzoek 
niet ongehoord blijft. 

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

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

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

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

Vader, geef ons wat we nodig hebben om te overleven

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

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

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. 
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publiciteits- en filmcultuur mannen en vrouwen 
voorgesteld als terreinen die al in hun totaliteit 
geëxplodeerd zijn. We reduceren de ander tot een ‘lijf’ 
waar we niet direct veel respect voor opbrengen. Om 
ons van deze blessure te genezen is het echt nodig dat 
Jezus ons Zijn liefde, Zijn handen op ons hoofd en onze 
schouders legt en zegt: ‘Je bent mooi en beminnelijk, 
zoals ik je geschapen heb. ‘Want als je beseft dat je 
geliefde een mysterie in zich draagt, dat hij of zij iets 
openbaart wat groter is, wat van God komt, dan moet 
je toch een immens respect krijgen voor je eigen 
lichaam en dat van de ander. Je mag het nooit tot een 
object maken of ontheiligen.

Gebed: God van mensen, U richt zich tot mij en mag 
delen in Uw grenzeloze barmhartigheid. Vader ik kom 
tot U om naar Uw Woord te luisteren en Uw verbond 
met mij te gedenken. Ik dank U om Uw goedheid en 
trouw, die ons nabij blijven, ook als ik ontrouw ben. 
Verbind U mij meer en meer in liefde tot U en alle 
mensen. Dit vraag ik U in naam van Jezus Uw Zoon, 
die met U en de Heilige Geest leeft van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen.

breng zo Uw Woord in mijn leven, deze dag en al  de 
dagen van mijn leven, tot in de eeuwen der eeuwen. 

Dagtekst: Tob. 12,8: Nu dan: toen u bad, u en uw 
schoondochter Sara, heb ik uw gebed onder de 
aandacht van de Heilige gebracht. Ik was het ook die 
toen u de doden begroef, u nabij was. 

Overweging: Het is  moeilijk om te aanvaarden dat 
iemand jong sterft. Als vrienden sterven die 70, 80 
of 90 jaar oud zijn, dan hebben we weliswaar vaak 
verdriet en missen we hen heel erg, maar we voelen 
ook dankbaarheid voor hun lange leven. Bij de dood 
van een tiener, van een jongvolwassene, of van iemand 
op het hoogtepunt van zijn of haar loopbaan, voelen 
we echter protest in ons opkomen. ‘Waarom? Waarom 
nu al? Waarom zo jong? Het is onrechtvaardig.’ Maar 
veel belangrijker dan het aantal levensjaren is de 
kwaliteit ervan. Jezus stierf jong. Sint-Franciscus stierf 
jong. Sint-Theresia van Lisieux stierf jong. Martin 
Luther King stierf jong. Hoelang wij zelf zullen leven 
weten we niet, maar omdat we het niet weten moet 
elke dag, elke week, elk jaar van ons bestaan vol van 
leven zijn.

Gebed: Machtige God, Gij bevrijdt mensen uit 
verdrukking en dood, verdriet doet Gij wederkeren 
in vreugde. Getrouwe God: ik dank U voor al de 
wonderen van Uw hand. Kom in mij en laat U mij zien 
dat Gij ook voor mij de weg ten leven schept. Heer doe 
U mij Uw liefde ervaren, die alles overwint. Dit vraag 
ik U in naam van Koning Jezus, Uw Zoon, die gij uit de 
doden hebt opgewekt en die nu leeft bij U, vandaag en 
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  Amen.

Dagtekst: Wijsh. 1,1b: Hebt de gerechtigheid lief, gij 
die het land bestuurt; richt uw gedachten op de Heer 
in goede gezindheid en zoekt Hem in eenvoud van 
hart,

Overweging: Vaak verwarren we onvoorwaardelijke 
liefde met goedkeuring. Gods liefde voor ons 
is onbegrensd, maar menselijk gedrag is hem 
niet onverschillig. God is tegen verraad, geweld, 
onrechtvaardigheid, haat, achterdocht en allerlei 
andere vormen van kwaad. Die zijn in tegenspraak 
met de liefde waarvan Hij ons hart wil doordringen. 
Kwaad werkt Gods liefde tegen. kwaad hoort niet bij 
God. God houdt onvoorwaardelijk van ons en blijft van 
ons houden, ook als we kwaad doen. God blijft op ons 
wachten, zoals een vader of moeder met liefde blijft 
wachten tot een kind terugkomt. Het is belangrijk dat 
we aan die waarheid vasthouden. God geeft het nooit 
op, hoeveel verdriet we God ook aandoen.

Gebed: God van alle mensen, U die alle mensen het 
leven gunt, en dat in overvloed, ik dank U voor al 
wat U aan mij schenkt. Door tijd en eeuwigheid heen 
spreekt U tot mij in het  Woord  dat U mij geeft en door 
mensen om mij heen. Raak mijn hart door de kracht 
van Uw Heilige  Geest, leert U mij open te staan voor 
U en voor mijn medemens en schenk mij de gave van 
verwondering om al het goede dat U mij schenkt. Dit 
vraag ik U in de naam van Jezus, onze Heer, die met U 
leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: 1 kor. 3, 16: Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? 

Overweging: Jammer genoeg worden in onze 

Dagtekst: Heb. 11,1: En wat is het geloof? Het geloof is 
een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons 
van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.

Gebed: Trouwe God en Vader, U bent geen verre en 
verheven God, Uw naam luidt: ‘Ik zal er zijn’ Kom mijn 
geliefde kind. Stel al je hoop en vetrouwen in mij. Laat 
er openheid zijn in je hart, wanneer ik tot je spreek, 
jij die geroepen bent tot een leven in vrijheid. Stel je 
open, opdat  jij je leven op Mij kan richten en op de weg 
van Mijn Zoon, Jezus Christus. Amen.

Dagtekst: Ps. 90,12: Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat ons wijsheid des harten gewordt.

Overweging: Een wijsman bouwde zijn huis op 
een rots.  Bij de kindernevendienst wordt dit lied 
vaak gezongen. Een verstandig man bouwt zijn huis 
inderdaad op de rots – de Heer Jezus Christus en 
Zijn Woord – want dat is het enige materiaal dat de 
tand des tijds kan doorstaan (Het Woord van God 
is nog steeds de moeite waard). In grote steden 
zien we vaak hoe oude gebouwen met sloopkogels 
worden neergehaald om plaats te maken voor nieuwe. 
Sommige van die ‘oude gebouwen’ in ons land zijn nog 
geen honderd jaar oud. In Europa bijvoorbeeld komen 
we eeuwenoude gebouwen tegen. Maar zelfs die zullen 
het ooit begeven, hetzij door mensenhanden, hetzij 
door een natuurramp. Alleen wat gebouwd is op het 
stevige fundament van Christus zal blijven bestaan. 
Jezus zei: ‘Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze 
doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, 
die zijn huis op de rots gebouwd heeft’.  Luister je naar 
Gods Woord en breng je het dagelijks in praktijk?

Gebed: Barmhartige God, U spreekt tot mij Uw 
Woord van licht en leven. Ik vraag U trouwe God: 
Open mijn oren, opdat ik Uw stem kan horen. Open 
mijn ogen, opdat ik kan herkennen in Uw Zoon, die 
in woord en daad van U getuigt en die nu met U leeft, 
vandaag en in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Mt. 22,22: Terwijl zij nog in Galilea bijeen 
waren, sprak Jezus tot hen: “De Mensenzoon zal 
worden overgeleverd in de handen der mensen.

Overweging: Jezus wil opnieuw duidelijk maken 
welke weg Hij moet gaan. Dit is het doel dat Hij 
voor ogen heeft. Alleen door het geloof in Hem. 
Daarvoor past Hij Zich aan aardse maatstaven en 
regels aan. Hoewel Hij, als Zoon van God, heerser 
over alles is, wil Hij de tempelbelasting betalen. 
Iedere volwassen Joodse man, behalve de priesters, 
moest tempelbelasting betalen. Dit geld wordt 
gebruikt om de tempel te onderhouden. In een tijd 
van overheersing moeten de onderworpen volken 
belasting betalen. De onderdrukkers zijn vrijgesteld, 
zoals de Romeinen en leden van de koninkelijke 
familie. Als werkelijke Hogepriester en Zoon van 
de allerhoogste God stelt Jezus Zich op beneden 
zijn waardigheid. Hij betaalt niet alleen voor het 
tempelonderhoud met goud. Hij betaalt met Zijn leven 
de bouw van een nieuwe tempel in het koninkrijk van 
de hemel.

Gebed: Goede God, Als koning werd Uw Zoon Jezus 
in Jeruzalem toegejuigd, als koning van de Joden gaf 
Hij Zijn leven aan het kruis. Liefdevolle Vader geef mij 
het besef dat trouw een koninklijke eigenschap is, dat 
dienstbaarheid de weg is om Uw Zoon te volgen. Vader 
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Zo leert Jezus zijn gemeenschap, zijn Kerk, om de 
noden van iedereen bij God te brengen: “We zijn 
allemaal uw kinderen, oh Vader. Wees ons genadig!”
En nu is het goed even stil te staan bij de kinderen 
die honger lijden. Denk maar aan de kinderen die 
in oorlogsgebieden leven: de hongerige kinderen in 
Jemen, in Syrië, in al die landen waar geen brood is, in 
Zuid-Soedan. Laten we aan deze kinderen denken en 
dan samen hardop dit gebed uitspreken: “Vader, geef 
ons heden ons dagelijks brood”. Allemaal samen.

De liefde kan dit niet aanzien
Het brood waar we de Heer om vragen in het gebed, 
is hetzelfde brood dat ons op een dag beschuldigend 
zal aankijken. Onze beperkte neiging om het te delen 
met wie ons nabij is, om het te delen, zal ons om de 
oren komen slaan. Het was brood dat gegeven werd 
voor de mensheid en in plaats daarvan werd het 
slechts door weinigen gegeten: de liefde kan dit niet 
aanzien. Onze liefde kan dit niet aanzien; en zelfs de 
liefde van God kan dit egoïsme, dit niet willen delen 
van ons brood, niet aanzien.

De les uit het Onze Vader
Er kwam eens een grote menigte bij Jezus; het waren 
mensen die honger hadden. Jezus vroeg of iemand 
iets bij zich had en vond slechts een kind dat bereid 
was om zijn eten te delen: vijf broden en twee vissen. 
Jezus vermenigvuldigde die genereuze geste (vlg. Joh. 
6,9). Dat kind had de les uit het Onze Vader geleerd: 
dat het voedsel geen privébezit is. Laten we dat goed 
in onze oren knopen: het voedsel is geen privébezit, 
maar voorzienigheid die we moeten delen, met de 
genade van God.

Ware wonder
Het ware wonder dat Jezus die dag deed, is niet 
zozeer de vermenigvuldiging, maar het delen: geef 
wat jullie hebben en ik zal het wonder doen. Hij zelf 
gaf door de vermenigvuldiging van het geschonken 
brood een voorproefje van zijn zelfgave in het 
eucharistische Brood. Enkel de Eucharistie is dan 
ook in staat om onze oneindige honger te stillen en 
het verlangen naar God dat in elke mens huist, ook 
wanneer wij zoeken naar ons dagelijks brood. 

Bron: KN

Vader, geef ons wat we nodig 

hebben om te overleven

Donderdag 11 april

Zaterdag 13 april
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