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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Charles Chang

Voorbereiding op Pasen
Paramaribo - “24 Uur voor de Heer. Vandaag is 
de dag van de genade.” Met deze woorden opent 
plebaan Esteban Kross het jaarlijks evenement 
op vrijdag 5 april jl. in de kathedrale basiliek. Van 
twaalf uur vrijdag tot twaalf uur de volgende dag 
krijgen groepen en parochies elk een half uur 
om voor te gaan in gebed. Behalve dat de kerk 
een etmaal open is, biedt 24 Uur voor de Heer 
ook de gelegenheid om het Sacrament van de 
biecht te ontvangen. Daarvoor staan de stoelen 
in de hoeken van de kathedrale basiliek. Pater 
Guillaume Woei A Jin verricht de lezing uit het 
Heilig Evangelie. “Is dat niet de man die wordt 
gezocht, maar zie hem in het openbaar spreken! 
Zou dat betekenen dat de overheid hem erkent? 
Geen mens weet waar hij vandaan komt!” zeggen 
enkele Jeruzalemmers tegen elkaar. Kross in zijn 
preek anticiperend hierop: “24 Uur voor de Heer 
is een goede voorbereiding op Pasen en de Goede 
Week – de kern van ons christelijk geloof. Volgens 
zijn geboorte is het duidelijk waar hij vandaan 
komt, maar wij kunnen niet binnen dringen in de 
Goddelijke geheimen wie God is, zolang hij zich niet 
openbaart. De Vader heeft hem gezonden, hiervoor 
is hij gekomen, voor het probleem van onze zonden 
en het kwaad.”

Na de eucharistieviering wordt het tijd om het 
Allerheiligste – in de monstrans – ceremonieel 
uit te stellen. Daarna is het de werkgroep van 
het Antoniuslof (St.-Rosakerk) die als eerste 
overneemt met een rozenkransgebed, gevolgd 
door de Biddende moeders met de Rozenkrans van 
Bevrijding.

Het Allerheiligste
Het publiek dat bij de eucharistieviering was 
toegenomen tot circa tweehonderd aanwezigen, 
neemt weer af en zo gaat het de hele tijd door 
met een komen en gaan van mensen. Sommigen 
blijven uren, anderen kort. De paters die de biecht 
afnemen krijgen het druk.
Onder de groepen en individuen die presenteren 
zijn ook leden van de Haitiaanse gemeenschap 
in Suriname. ‘Groepsvertegenwoordiger’ Jolanda 
Joseph Cormier geeft aan dat in Haïti ook hetzelfde 
wordt gedaan, alleen gebeurt dit niet een etmaal 
maar tot de avond. “Misschien bij voldoende 
belangstelling dat men doorgaat tot de volgende 
dag, want door de situatie in Haïti gaan de mensen 
in de avond de straat niet op. Wie dan in de kerk 
is, blijft tot de volgende dag maar niet iedereen wil 
dat. Het is niet zoals hier, waar men zo vrij is om 
te komen en gaan in de late uren.” In de avonduren 
groeit weer het aantal bezoekers en ‘blijvers’. 
Gezinnen nemen ook de moeite om te komen. 
Er bestaat ook de gelegenheid om intenties te 
schrijven en deze in de gebedendoos te deponeren. 
Elk half uur klinkt weer een andere stem door de 
draadloze microfoon die voorgaat in een reflectie, 
rozenkrans, kruisweg of smeekgebed – zonder 
dat je een persoon ziet. “Er staat niemand voorin, 
ook geen priester, want we richten ons tot het 
Allerheiligste,” zegt een vrijwillige medewerker.

Ecologische bekering
“Water is altijd enorm betekenisvol geweest in 
de Bijbel en in ons geloofsleven. Het is een teken 
van vernieuwing en het wegwassen van de zonde. 
Door Jezus na te volgen in het sacrament van de 
doop treden we in zijn voetspoor en moeten we 
proberen hem zo getrouw mogelijk na te volgen. 

Beseffen wij wel hoe kostbaar en belangrijk water 
voor ons is, of is het iets vanzelfsprekends voor 
ons?” “Wij mensen bestaan hoofdzakelijk uit 
water, net als onze planeet. Toen God mens werd 
in Jezus Christus bekleedde hij zich met een vorm 
die voornamelijk uit water bestond.” Woorden 
van Astra Macnack van Blessed Media. Daarmee 
verwijst ze naar Laudato Si’, het boek van de paus 
over de relatie schepping en mens en het thema 
Ecologische bekering van deze 24 Uur voor de 
Heer. En terwijl buiten podiummuziek klinkt van 
leerlingen die oefenen bij On Stage, weergalmt de 
smeekbede van de Opleiding Kader Bisdom door de 
gewelfen van de historische moederkerk. “Yere wi. 
Wi e djeme gi yu. Masra Jezus wi e kari yu...”
Een tweede vreemde taal voor die dag komt van de 
Braziliaanse parochie Nossa Senhora de Nazaré. 
Zij doet de kruisweg op meerstemmige wijze in het 
Portugees. Rinia Groenhart die eerder op de dag 
bij de eucharistieviering was geweest, is voor de 
tweede keer terug. Haar reden: groei in het geloof. 
“24 Uur voor de Heer is bijzonder, het is iets dat ik 
niet elke dag meemaak. Dit leert je om anders bezig 
te zijn met de Heer en voor alles dat me dichterbij 
brengt bij Hem open ik mijn hart. Als ik kijk waar 
ik was toen ik begon met het geloof en waar ik nu 
ben, dan ben ik gegroeid.”

Lang blijvers
Tegen half twaalf in de avond komt leven in de 
brouwerij. Basisgemeente Hanna’s Lust komt met 
lofprijzing en smeek in zangvorm. In de groep is 
een gitarist en orgelspeler. “Suma na mi Masra; 
suma na mi Masra!? Mi na fu yu!” luidt een zin uit 
de smeekbede. 
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Bekendmaking/uitnodiging Oliewijding:
Datum: woensdag 17 april om 18:30 uur in de 
kathedrale basiliek. Allen zijn uitgenodigd!

Gezondheid zr Egno:
Van de algemene overste van de zusters van 

Roosendaal, zuster Margriet van der Vliet, 
ontvingen wij het bericht dat het niet goed gaat 
met zuster Egno. Zij heeft alle behandelingen 
gestopt en wordt nu palliatief verzorgd. Laat ons 
haar gedenken in onze gebeden.
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Van de bisschop

SINGI-NETI SINGI-NETI SINGI-NETI

Elk jaar op Goede Vrijdag organiseert de 
liturgiegroep van de Heilige Familieparochie 
traditiegetrouw een singi-neti met een thema. 
Het thema is dit jaar:  Hopu de, Jesus e libi

Plaats:  Parochiezaal van de Heilige   
  Familieparochie 
Tijd:  19.00 uur 
Datum: 19 april 2019

U bent allen van harte welkom. Wilt u dit 
zoveel mogelijk doorgeven aan familie, 
vrienden en kennissen.

Namens de singi-netigroep van de Heilige 
Familieparochie

Mw. F. Gemert-Ethard

De volgende die voorgaat, is de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (KCV), met een 
kruisweg die de mensen van hun zitbanken haalt. 
Lopend van statie naar statie horen de mensen aan 
wat bij elke statie gebeurt en een overweging die 
te maken heeft met het thema. Ook de Katholieke 
Jongeren Suriname (KJS) deden daarvóór een 
soortgelijke overweging maar dan meer naar de 
jongeren toe gericht. Een uur na middernacht is 
het aantal ‘diehards’ van vijftig gehalveerd, tegen 
twee uur nog eens een keer met de helft. De dekens 
en jasjes om de schouders duiden aan dat het een 
lange nacht wordt voor de nablijvers. Af en toe 
lopen ze rond voor de bloedstroming. Wie tegen 
half drie binnenloopt, is pater Kross die zijn collega 
Da Silva aflost voor de volgende twee uren voor het 
horen van de biecht. Gedurende de nacht komen 
nog bezoekers, maar het gaat meer om mensen 
die voorgaan of die hun parochie zijn komen 
ondersteunen, zoals de H. Driekoningenkerk. 
Als de eerste zonnestralen door de hoge ramen 
binnenvallen, druppelen pas de eerste bezoekers 
binnen. Sommigen waren reeds eerder geweest 
en komen voor de twee of derde keer. Na elf uren 
aanwezig staat acoliet Jill van der Meer op om 
naar huis te gaan. Het is haar eerste 24 Uur voor 
de Heer. Gesterkt door de kracht van Heer is zij 
de hele nacht opgebleven. “Ik heb tijd vrijgemaakt 
en ga nu met een voldaan gevoel naar huis. Dat 
God mij mag zegenen om te blijven groeien in 
het geloof, het werk te doen voor de kerk en een 
voorbeeld te zijn voor de jongeren.”
Marion Wanabo heeft aan drie edities meegedaan, 
telkens van begin tot eind. Ze heeft alleen een 
flesje water bij zich. “Om tijd met Hem door te 
brengen en telkens wanneer ik het doe, ervaar ik 
de Heer. Dit is mijn offer dat ik wil geven.”

Gods schepping
Met het verstrijken van de tijd groeit het aantal 
bezoekers naar meer dan de dag ervoor. De 
smeekbeden van de inheemsen zijn vooral 
gericht op Moeder Aarde. “Wij zijn één met 
Moeder Aarde, wij zijn de natuur. Inheemsen 

hebben een collectieve leefwijze, de westerse een 
individualistische en consumptieve.”
Het RKBO gaat in op de betekenis van Ecologische 
Bekering, een bekering op alle drie niveaus. Bij 
deze editie van 24 Uur voor de Heer heeft van 
de 27 groepen slechts één het laten afweten. 
Dan start de slotviering met het verheffen van 
het Allerheiligste door monseigneur Karel 
Choennie. “Gefeliciteerd met het volhouden van 
24 uur bidden; het heeft ons hopelijk alerter 
en ontvankelijker gemaakt voor de natuur. 
Ecologische Bekering is een bekering van 
onze levensstijl. We kunnen niet omheen. In 
Johannes neemt de bedreiging tegen Jezus toe 
en wanneer hij is gekruisigd dan dringt het 
pas tot de mensen door dat het de zoon is van 
God. Geleidelijk gebeuren er dingen die met ons 
levensstijl te maken hebben. Laten we bidden 
dat we aangewakkerd zijn om Gods schepping te 
beschermen.” 

24 Uur voor de Heer 2019
Relatie mens met God en de natuur



OMHOOG zondag 14 april 2019 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

geloof & leven
Zondagse viering in Moengo: nieuwe evangelisatie?

Martien Noordermeer OMI – 

Nieuwe vormen van evangelisatie
Overal ervaren we de noodzaak om ons geloof 
te doen heropleven dat overschaduwd dreigt 
te worden door de vele veranderingen in het 
leven rondom ons heen. Het is geen kwestie van 
opnieuw beginnen, maar de lange weg gaan van de 
verkondiging van het Evangelie met de apostolische 
moed van Paulus, die zo ver ging te zeggen: “Wee 
mij als ik het evangelie niet verkondig!” (1 Kor. 9,16). 
In de geschiedenis, vanaf de eerste eeuwen van 
het christelijk tijdperk tot aan deze moderne 
tijd die wij mogen beleven, zijn er evangelische 
gemeenschappen van gelovigen in alle delen van 
de wereld ontstaan. Veranderende maatschappijen 
en andere culturen roepen ons op tot iets 
nieuws: om ons gemeenschappelijk geloofsleven 
op een vernieuwde manier te beleven en het te 
verkondigen door middel van een evangelisatie die 
“nieuw is in haar ijver, in haar methoden, in haar 
uitdrukkingen”, zoals Johannes Paulus II zei tot de 
Latijns-Amerikaanse Bisschoppen, in Haïti, in 1983, 
bij de afsluiting van het eucharistisch congres. 
Onze emeritus paus Benedictus XVI herinnerde 
eraan dat het een evangelisatie is die met name 
gericht is op “diegenen die, hoewel gedoopt, zijn 
afgedwaald van de Kerk en hun leven leiden zonder 
verwijzing naar het christelijk leven… om deze 
mensen te helpen de Heer te ontmoeten, die als 
enige ons bestaan vult met diepe betekenis en 
vrede; en om de herontdekking van het geloof, 
die bron van genade die vreugde en hoop schenkt 
aan het persoonlijk, gezins- en sociale leven, te 
bevorderen” daarvoor vragen wij te zoeken naar 
nieuwe vormen van evangelisatie.

Getuigenis van geloof
Aan deze tekst die paus Johannes Paulus II heeft 
uitgesproken in 1983, op het eucharistisch 
congres in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti, 
moest ik onwillekeurig denken toen ik afgelopen 
weekend aanwezig kon zijn in Moengo voor de 
wekelijkse viering van de zondagse eucharistie 
in de St.-Theresiakerk. Pater Dorus WeeWee 
had in Moengo gedurende de vastentijd een hele 
evangelisatiecampagne opgezet die zijn sluiting 
kende vanaf 20.00 uur vrijdagavond tot 06.00 
zaterdagmorgen.  Dezelfde nacht waarin wij in 
onze kathedrale basiliek onze 24 Uur voor de Heer 
hebben beleefd, was er in Moengo een geweldige 
nachtelijk gebeuren om de evangelisatiecampagne 
af te sluiten. Rond de 300 mensen waren aanwezig 
en als laatst, groots sluitstuk, ging men na een nacht 
van waken, bidden, zingen en luisteren naar Gods 
Woord om 6 uur ’s morgens toch nog maar eventjes 
door de straten van Moengo om de Kruisweg te 
bidden. Zo hebben onze katholieke broeders en 
zusters van Moengo hun evangelisatiecampagne 
afgesloten, als een waar getuigenis van hun 
geloof. Tweemaal per jaar organiseert pater 
Dorus voor zijn geloofsgemeenschappen 
een evangelisatiecampagne, nl. in de 
Advent en in de Vastentijd. Dat geldt voor de 
geloofsgemeenschappen van Moengo – als “Mama-
Kerki’ – , Abadoe, met als centrum de vroegere 
kapel van het internaat, Pet’Ondro met als Kerk 
St.-Stephanus, Ofia Olo in het vroegere kamp van 
de PAS en Moengo Tapoe, in de kerk van Jozef de 
Timmerman. Daarbij moeten we niet vergeten 
dat pater Dorus ook verantwoordelijk is voor de 
parochiekerk St.-Anna in Albina. Wegens de afstand 
zijn zij niet zo intens betrokken bij de eerder 
genoemde geloofsgemeenschappen.

Nieuwe aanpak van geloofsbeleving
Vasten is geen daad of werk, maar een spirituele 
activiteit. De Bijbel zegt dat we moeten vasten om 
te groeien in ons geestelijk leven. Op Aswoensdag, 
het begin van de vastentijd wanneer wij het 
askruisje ontvangen, krijgen we het advies van de 
Heer: vasten, bidden en geven in de lezing van het 
Evangelie, Mt. 6,1-18. A. Geven is een uitdrukking 
van onze relatie met onze medemens. B. Bidden 
is een uitdrukking van onze relatie met God. C. 
Vasten is een uitdrukking van onze relatie met ons 
zelf. Het zegt iets over ons zelf, hoe wij in het leven 
staan in relatie met God en de naaste. Vasten is een 
opofferende levenstijl, steeds kiezen voor God en 
voor de naaste. (Jes. 58) (Zie in Jubilate het lied op 
blz. 289: Vasten, bidden, aalmoes geven.)
Het is een nieuwe aanpak van geloofsbeleving 
waarbij de geloofsgemeenschap wordt ingeschakeld. 
Vier zaken staan centraal: evangelisatie, vieringen, 
gemeenteopbouw en diaconie. Men gaat in 
groepjes van 2 of 3 mensen huis aan huis bezoeken 
afleggen, vragen geïnteresseerd naar de familie 
omstandigheden: gedoopt? Getrouwd? Andere 
kerk? Ander geloof? Traditioneel geloof? Dan 
beginnen de mensen te spreken en (opnieuw) zich te 
interesseren voor de r.-k. kerk.  De mensen vertellen 
vooral over de ervaringen die verschillende mensen 
hebben ondervonden bij het overgaan naar een 
andere kerk, dat men behoorlijk moet betalen om 
bij de andere kerk te behoren en te blijven. En als 
men twee keer niet is geweest staat er al een apostel 
voor de deur met de vraag; waarom kom je niet 
meer? Wat dat betreft heeft de r.-k. kerk toch een 
zekere vrijblijvendheid, niet alleen financiëel, maar 
ook de druk zit er van onze kant niet in, dat wij de 
mensen blijven ‘achter-’volgen als ze niet komen. 
Men komt naar de kerk omdat men er behoefte 
aan heeft, omdat men gelooft, omdat men Gods 
Woord wil horen en het ook beleven. De r.-k. kerk 
heeft een open visie, wij ‘dwingen’ niet! Wij zijn ook 
niet negatief over andere geloven terwijl sommige 
andere christelijke groeperingen toch graag afgeven 
op die “Roomse Kerk”!

Voel Gods aanwezigheid
De evangelisatiecampagne is begonnen op 
Aswoensdag en men laadt zich op door Gods Woord. 
Elke vrijdag komt men bij elkaar en leest Gods 
Woord, mediteert, laat het doordringen en deelt 
Gods Woord. Men laat God toe tot zich te spreken. 
Misschien is dat vaak een tekort en een gebrek bij 
ons katholieken. Wij moeten Gods Woord meer laten 
‘interioriseren’, meer van binnen uit laten komen. 
Men zou kunnen zeggen een verkapte vorm van 
Lectio Divina. Bij Lectio Divina zijn er de stappen: 
Memoratio: Het Woord Gods lezen en herlezen. Het 
Woord tot je nemen en laten inwerken en luisteren 
naar God. Meditatio: Wij praten te veel en geven God 
weinig gelegenheid om iets tot ons te zeggen. Ook 
in onze liturgische vieringen: wij zingen, bidden, 
preken, maar waar blijft de stilte dat God tot ons 

kan spreken? Oratio: Laat je hart tot God spreken 
om spontaan over te gaan in gebed en aanbidding. 
Contemplatio: Laat alles los, wees rustig en stil en 
laat de Heilige Geest doorbreken in je hart en voel 
Gods aanwezigheid. Een ander bijkomend aspect, 
en zeker niet te verwaarlozen, is dat de deelnemers 
allemaal het vasten in de praktijk omzetten en niet 
eten vanaf 06.00 tot 18.00 uur, dus van zes tot zes 
eet men niet en vast men om het werk als het ware 
geestelijk te ondersteunen. Dat doet ons denken 
aan onze moslim broeders en zusters,die dit ook in 
de praktijk doen tijdens de jaarlijkse vastenmaand 
Ramadhan.

Relatie met God
De eucharistieviering van zondag 7 april was niet 
alleen maar de dienst van het Woord en de dienst 
van de Tafel, maar tussendoor was er ook de dienst 
van bevrijding. Het is als het ware dat men met Gods 
Woord in ons hoofd onderzoekt ‘hoe is mijn relatie 
met God?’ Een soort ‘interioriseren’ van hetgeen 
men in de dienst van het Woord heeft gehoord. Jong 
en oud, seniorenburgers, jongeren, kinderen worden 
al vroeg hiermee opgevoed. 
Als men dit van een afstand ziet dan raakt men 
onder de indruk hoe serieus een ieder, jong en oud, 
zelfs kinderen, bezig is met zijn relatie met God. 
Handen geopend, ogen dicht, gebeden prevelend 
en pater Dorus die er tussendoor loopt en links 
en rechts de handen oplegt. Mensen die tekenen 
geven dat ze ergens mee zitten en vragen om 
handoplegging en gebed en vervolgens blij zijn en 
dansend weglopen als teken van ‘ik voel me bevrijd’. 
Dit schrijf ik hier neer als waarnemer die het gehele 
gebeuren intens heb meegeleefd. Het geheel, de 
bevrijdingsdienst heeft zeker twee uren geduurd 
terwijl het praise team de drukte, want het ging 
er soms luidruchtig aan toe, opluisterde met 
toepasselijke liederen. Men zag blije, dansende 
mensen, in één woord het was een hele belevenis om 
die mensen te zien in de beleving van hun geloof. 

ENIGE INDRUKKEN.
Wat mij is opgevallen, is de betrokkenheid van 
iedereen voor iedereen. Men komt je begroeten als 
vreemdeling, wijst een plaats aan. In vele van onze 
kerken komt men naar binnen gaat zitten en aan 
het einde gaat men weer weg. Hier liep men rond, 
sprak met iedereen, kwam groeten, zoals op de 
markt en toch was het niet storend! Iedereen doet 
aan alles mee. Men groet elkaar alsof men elkaar 
in drie maanden niet heeft gezien. Men klapt mee, 
zingt mee, beweegt mee. Al dat lawaai doet geen 
afbreuk aan de goede sfeer, het verhoogt zelfs de 
sfeer. Niemand had een boekje, maar iedereen zong 
wel mee. Vaak zijn het liederen, met eenvoudige 
tekst, gemakkelijk te zingen en te begrijpen. Kort 
en heel veel herhalingen als een soort mantra. 
Indrukwekkend. Ik heb geen enkel liedje voor de 
vastentijd of lijdenstijd, geen enkel liedje zelfs uit 
Jubilate of een ander mij bekend liedje, gehoord. 
Toch heb ik het ook niet gemist. Misschien paste 
‘O. Hoofd vol bloed en wonden’ in deze sfeer ook 
niet. Het was iets heel bijzonders dat misschien 
ook alleen daar kon gebeuren. In ieder geval vond 
ik hetgeen Johannes Paulus II in Haiti heeft gezegd 
“Nieuwe Evangelisatie in onze ijver, methoden en 
manieren” hier in Moengo zeker is toegepast. Dat wij 
in onze andere kerken ook een nieuwe evangelisatie 
moeten proberen te vinden om de erediensten voor 
onze gelovigen, prettig, aangenaam en aantrekkelijk 
te maken. De samenzang heeft daar zeker een 
belangrijke functie. Ik ben blij dat ik dit heb mogen 
meemaken!
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Carla Rees – 

Grote opkomst
De bekendmaking voor deze eendaagse retraite 
las ik in ons bisdomblad Omhoog. Ook via andere 
kanalen zoals de Orde Franciscaanse Seculieren 
(OFS) werd onze aandacht hiervoor gevraagd. Er 
waren enkele data beschikbaar. Vanwege de vele 
aktiviteiten was het voor mij duidelijk een kwestie 
van keuzes maken. Uiteindelijk werd het 30 maart. 
Toen ik op het terrein kwam van Asewa Otono 
was ik aangenaam verrast door de grote opkomst. 
‘Kom tot de Vader, kom zoals je bent,’ deze zijn 
de woorden uit het lied, dat ik noem themesong. 
Vooral deze woorden zijn voor mij een inspiratie 
voor het schrijven van dit stuk. Het thema van deze 
eendaagse retraite is voor mij een aanmoediging 
om goed met mezelf en met anderen om te gaan : 
“Ga heen en zondig niet meer.” (Johannes 8:11).

Relaties
De biecht kreeg de nodige aandacht op deze 
bijzondere dag. We kregen gelukkig ook 
aandachtspunten die een grote hulp waren om in 
het reine te komen met God en onszelf. Dat was de 
“biechtspiegel”, een manier om je voor te bereiden 
op het sacrament van boete en verzoening. Aan de 

hand van zeven onderdelen van je gezicht stel je 
jezelf vragen over je relaties. Bij het voorhoofd ga 
je je gedachten na; bij de ogen waar je naar kijkt; 
bij de oren naar wie je luistert; bij de neus waar je 
je mee bemoeit; bij de wangen waar je opgewonden 
van raakt, of waar je je voor schaamt; bij de mond 
hoe je spreekt; bij de hals welke ademruimte je 
geeft. Hoe is mijn relatie met God, de ander, met 
mezelf? Prachtig vond ik het om op deze manier 
het zelfonderzoek te doen. Niet alleen voor deze 
ene keer, maar het lijkt mij een mogelijkheid om 
met deze spiegel in goede relatie te leven.

Gewetensonderzoek
Interessant vond ik het punt in de biechtspiegel: 
Ergens je neus in steken. Ga ik wel eens op de 
stoel van God zitten? Bemoei ik me met dingen 
waar alleen God overgaat? Dit brengt mij naar 
de Bijbeltekst die is behandeld: Johannes 8:11, 
‘Ga heen en zondig niet meer’. Ik denk aan de 
woorden ‘de splinter zien in de ogen van de ander, 
maar niet de balk in eigen ogen.’ De vragen bij 
deze bijbeltekst lenen zich volgens mij voor een 
gewetensonderzoek voordat wij gaan slapen. 
Een gewetensonderzoek zoals wij dat in het 
verre verleden op school leerden. Een enorm 
hulpmiddel om mezelf beter te leren kennen. Het 
was een bijzondere dag. Voor mij voldoende stof 
tot nadenken. Het sacrament van verzoening heeft 
lang geleden  bij mij wonderen gedaan. Ik wil 
besluiten met God en anderen te danken voor deze 
bijzondere dag. Barmhartigheid is de gedachte 
waarmee ik dit schrijven besluit.

Eendaagse retraite ‘Ga heen en zondig niet meer’Liederen voor Palmzondag 
2019, Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag

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 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.

Lijst van liederen voor Witte Donderdag, 18 
april 2019:
1. Intredezang
A-Vul mijn huis (Jub. 363) (Mb. 254) (11-14)
B-De avond voor Zijn sterven (Jub. 331) (Mb.35) 
(15-01)
2. Na de eerste lezing
Ps. 116 Geeft niet de beker (Jub. 60) (PsB. 35) (C2-

17)
3. Evangelische Acclamatie
Waar vriendschap heerst (Jub. 60) (PsB. 36) (C2-
18)
4. Liederen tijdens het klaarmaken van de gaven:
A-In d’Eucharistie (Jub. 348) (voor- en nazang) 
(Mb. 130) (03-23)
B-De maaltijd van de Heer (Greg.) (Jub. 332) (Mb. 
44) (15-17)
C-Aan de tafel bij de Heer (Bach) (Jub. 329) (Mb. 
02)
5. Liederen bij de communie:
A- Bijeen rond brood en wijn (Jub. 329) (Mb. 24) 
(15-07)
B-O Brood des Levens (Jub. 356) (Mb. 199)
C-Toegewijd aanbid ik (Jub. 361) (Mb. 237) (12-09)
D-Grani glori (Jub. 337) (Mb. 87)
6. Tijdens de processie:
A-Hier daalt Gij van de hoge (Jub. 343) (Mb. 111) 
(15-06)
B-Ik ben het levend Brood (Jub. 346) (Mb. 120) 
(13-17)
C-Looft Uwen God (Jub. 353) (Mb. 162)
D-O Jezus zoet, aanbiddend kniel ik (Jub. 357) (Mb. 
204)
E-Loof mijn tong (Jub. 353) (Mb. 351)

Aansluitend “Tantum Ergo” (15-21)

Goede Vrijdag
1. Binnenkomst in stilte
2. Na de eerste lezing
Ps. 31 Vader in Uw handen (Jub. 61) (PsB. 37) (C2-
19)
3. Evangelische Acclamatie
O Heer, voor ons gestorven (Jub. 61) (PsB. 36) (C2-
20)
4. Kruisverering
Aanschouw dit kostbaar kruis (18-22)
5. Tijdens de kruisverering
A-Wij roemen in ’t kruis (Jub. 293) (Mb. 269) (04-
26)
B-Treurt nu en jammert (Jub. 287) (Mb. 239) (04-
06)
C-Jezus om Uw lijden groot (Jub. 269) (Mb. 135) 
(04-03)
D-Gij Zoon die voor de eeuwen (Jub. 258) (Mb. 80) 
(m. Rijst op voor Jezus)
6. Slotlied
O mens, ziet gij dat kruisbeeld wel (Jub. 281) (Mb. 
208)
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Palm- of Passiezondag

Evangelielezing in de palmliturgie: Lucas 19, 
28-40
In die tijd trok Jezus verder en ging op naar 
Jeruzalem. Toen hij Betfage en Betanië naderde 
zond Hij twee van zijn leerlingen met de opdracht: 
‘Gaat naar het dorp voor u. Bij uw binnenkomst 
zult ge een veulen vinden dat vastgebonden staat 
en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt 
het los en brengt het hier. Mocht iemand u vragen: 
Waarom maakt ge het los? dan moet ge zeggen: De 
Heer heeft het nodig.’ De twee leerlingen gingen 
dus weg en bevonden het zoals Hij hun gezegd 
had. Toen ze het veulen losmaakten vroegen 
hun de eigenaars: ‘Waarom maakt ge het veulen 
los?’ Zij antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 
Ze brachten het veulen bij Jezus, wierpen er hun 
mantels over heen en hielpen Jezus erop. Terwijl 
Hij voorttrok spreidden ze hun mantels op de weg 
uit. Toen Hij de stad naderde, begonnen zijn talrijke 
volgelingen, reeds op de helling van de Olijfberg, 

opgetogen en met luide stem God te prijzen om 
alle wonderen die zij gezien hadden. Zij riepen: 
‘Gezegend de koning die komt in de naam van 
de Heer! Vrede in de hemel en eer in den hoge!’ 
Enige Farizeeën onder het volk zeiden tot Hem: 
‘Meester, geef uw leerlingen een terechtwijzing.’ 
Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: Als zij zwijgen zullen de 
stenen roepen.’

Eerste lezing: Jesaja 50, 4-7
God, de Heer, heeft mij de gave van het woord 
geschonken. Ik versta het de ontmoedigden moed 
in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord; 
elke morgen richt Hij het woord tot mij, en ik 
luister met volle overgave. God, de Heer, heeft 
tot mij gesproken, en ik heb mij niet verzet; ik 
ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie 
mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard 
uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend 
van wie mij smaadden en mij bespuwden. God, de 
Heer, zal mij helpen; daarom zal ik niet beschaamd 
staan, en ik zal geen spier vertrekken. Ja, ik weet 
dat ik niet te schande zal worden.

Antwoordpsalm: 
Psalm 22,8-9.17-18a.19-20.23-24

Tweede lezing: Filippenzen 2, 6-11
Broeders en zusters,
Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich 
niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. 
Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van 
een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen 
gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij 
zich vernederd door gehoorzaam te worden tot 
de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft 
God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend 
die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van 
zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, 
op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou 
belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is 
de Heer.

Lezing van het lijdensverhaal
Lucas 22,14 - 23,53

Het zijn bekende verhalen die we vandaag lezen. 
Dat we ze uit het evangelie van Lucas
lezen, geeft er echter wel een bijzonder tintje 
aan. Aan de details waarin Lucas verschilt van de 
andere evangeliën, zien we dat hij een heel eigen 
visie op het verhaal van Jezus heeft.

Betwist koningschap
In de versie van Lucas is het verhaal van de intocht 
grimmiger dan bij de andere evangeliën. De eraan 
voorafgaande gelijkenis (19,11-27), over een man 
die koning gaat worden, maar die door mensen 
uit zijn eigen volk wordt tegengewerkt, is uniek 
voor Lucas en zet al meteen de toon: Jezus gaat nu 
koning worden, maar roept daarbij weerstand op. 
Zo gebeurt het: Jezus laat zich ‘de Heer’ noemen, 
iets wat Hij eigenlijk nooit rechtstreeks doet. 
Het binnenrijden op een veulen hoort bij een 
kroningsritueel. Maar er is tegenstand. Anders dan 
bij de andere evangelisten juichen bij Lucas alleen 
de leerlingen. De menigte doet (nog) niet mee. 
De kritiek komt vanuit de Farizeeën, deel van het 
religieuze gezag in die tijd. Ook Jezus’ reactie staat 
alleen in Lucas: Hij voorzegt de verwoesting van 
Jeruzalem (in het jaar 70), omdat de stad niet inziet 
waar het werkelijk op aankomt (19,41-44). Ten 
slotte moet ook de tempel zelf, het Joodse religieuze 
centrum van die dagen, eraan geloven: Jezus noemt 
het een rovershol en jaagt de handelaars eruit 
(19,45-48). Het is te gemakkelijk om het verhaal te 
lezen als een polemiek van christenen tegen Joden, 
die Jezus niet als koning aanvaarden. Dat blijkt wel 
uit het slot van het verhaal. Allereerst: koning Jezus 
is geen militaire of politieke koning. Hij bevecht de 
Romeinen niet, maar geeft onderricht in de tempel. 
Onderricht, Thora: dat moet wel verwijzen naar 
het oude geloof van Israël. In zijn oorspronkelijke 
betekenis dan, niet wat de religieuze leiders ervan 
maken. De laatste twee verzen (19,39-40) maken 
dat nog eens heel duidelijk: Alleen de leiders zijn 

tegen Jezus. Het gewone Joodse volk hangt aan 
Jezus’ lippen. Lucas schetst de spanning tussen de 
arrogante elite en de gewone mensen. De laatsten 
begrijpen Jezus maar al te goed. Voor hen is Hij 
gekomen. Om hen gaat het, in zijn koninkrijk.

Beeld en voorbeeld
In teksten als Psalm 22 en Jesaja 50 hebben 
christenen van meet af aan de figuur van Jezus 
herkend. Beide gaan over een onschuldige die 
door de mensen wordt verworpen, mishandeld 
en zelfs gedood (Jesaja 53), maar die vasthoudt 
aan zijn vertrouwen op God. Marcus en met name 
Matteüs vertellen hun lijdensverhaal zo dat er 
allerlei elementen uit Psalm 22 in terugkomen, het 
bekendste natuurlijk de kreet: ‘Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten?’ Daarmee zeggen 
ze iets over Jezus: ook Hij werd mishandeld en 
vermoord. Ook Hij heeft zijn vertrouwen op God 
nooit opgegeven. In die zin zijn de zanger van Psalm 
22, de knecht uit Jesaja 50 en Jezus alle drie beeld 
en voorbeeld voor alle gelovigen. Opmerkelijk 
genoeg vervangt Lucas het ‘Mijn God, mijn God, …’ 
door ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’ (23,46). 
Zo benadrukt hij, misschien nog wel duidelijker 
dan Matteüs en Marcus, hoezeer Jezus op God 
vertrouwt.

De lijdende rechtvaardige als koning
Lucas geeft zijn verhaal met tal van accenten een 
ondertoon die verschilt van die van de andere 
evangeliën. Lucas is de enige die vertelt dat de 
leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal ruzie 
krijgen over wie van hen het belangrijkste is 
(22,22-27). Jezus wijst hen terecht door het 
gangbare denken over macht om te draaien. Niet 
wie macht uitoefent, doet ertoe in de kring van zijn 
leerlingen, maar wie bereid is de minste te zijn en 
te dienen. Jezus belooft de leerlingen vervolgens 
dat ze koningen zullen worden in zijn koninkrijk 
(22,28-30), maar dat is dus geen positie van macht, 
en al helemaal niet hier op aarde: Jezus zegt zijn 
leerlingen dat ze het nog moeilijk gaan krijgen, 
een voorafschaduwing van de vervolgingen en 
conflicten die in de tijd van Lucas al begonnen 
waren (22,35-38). Maar van zwaarden wil Jezus, 
ook dan, niet weten. Zo kan het wat raadselachtige 
‘Genoeg hierover!’ misschien worden opgevat. 

Ook deze laatste toevoegingen vinden we alleen 
bij Lucas. Bij de arrestatie wijst Jezus Petrus 
terecht als hij een knecht van de hogepriester een 
oor afslaat. Dit staat in alle vier evangeliën, maar 
alleen Lucas vertelt dat Jezus de knecht aanraakt 
en geneest – alsof Hij het niet kan verkroppen 
dat deze arme drommel het slachtoffer wordt 
van de plannen van zijn meester. Verder valt op 
dat Lucas steeds met enige nadruk vermeldt 
dat het de gezagsdragers zijn die Jezus de dood 
injagen. In 22,52 noemt Hij ‘de hogepriesters en 
tempelwachters en de oudsten van het volk die op 
Hem afgekomen waren’, terwijl Matteüs en Marcus 
juist vermelden dat de arrestatieploeg alleen door 
hen gestúúrd was. Ook in het daaropvolgende 
proces tegen Jezus spelen bij Lucas nadrukkelijk 
vooral de gezagsdragers een rol. Als enige voegt 
Lucas het bezoek aan koning Herodes in, waardoor 
Jezus’ proces een soort een-tweetje wordt tussen de 
stadhouder en de koning, die door deze gebeurtenis 
ook nog eens vrienden worden (23,12). Ook bij de 
kruisiging legt Lucas eigen accenten. Jezus bidt 
voor al degenen die meewerken aan zijn kruisiging. 
Daarmee laat de evangelist zien dat Jezus tot het 
laatst toe trouw blijft aan zijn eigen boodschap: 
geen wraak, maar je vijanden liefhebben. Zo staat 
Hij boven de bespotters, die bij Lucas alweer door 
de leiders worden aangevoerd. Hier blijkt wie 
de echte gezagsdrager en koning is: de lijdende 
rechtvaardige. Jezus staat niet aan de kant van de 
macht, maar aan de kant van gewone, nederige 
mensen. En juist zo is Hij de beloofde koning van 
God.

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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18.00u: Boeteviering daarna gelegenheid tot biecht
do 18 17.00u: Spreekuur
	 19.00u:	H.	Mis.	Witte	Donderdag
vr 19 09.00u: Kinderdienst
	 14.00u:	Kruisweg	statie
 15.00u: Goede Vrijdag dienst
za 20 10.00u: Wijwater inzegening en verdeling
20.00u: H. Mis met volwassen doop
zo	21	 08.00u:	Plechtige	eucharistieviering.	Hoogfeest	van	
Pasen
ma	22	10.00u:	Doopdienst

zo 14 07.25u: Rozenkransgebed en inwijding palmen
	 08.00u:	Eucharistieviering	Palmzondag
wo 17 16.30u: Boeteviering
 18.30u: Oliewijding
do	18	19.00u:	Witte	Donderdag	viering
vr 19 15.00u: Goede Vrijdag: Kruisweg en aanbidding
za 20 22.00u: Paaswake
zo 21 08.00u: Hoogmis van Pasen
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering.	Wekelijks	H.	
Mis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 
uur; indien er geen dienst is, wordt dit bekendgemaakt.
•	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	OLV	Altijddurende	Bijstand:	18:30u.
do	18	19.00u:	Witte	Donderdag	dienst
vr 19 15.00u: Goede Vrijdag. Herdenking van het lijden en 
sterven	van	onze	Heer	Jezus	Christus
za	20	 19.00u:	Eucharistieviering	(kaars+cup	meenemen).	
Stille	Zaterdag
zo	21	 10.00u:	H.	Mis.	Hoogfeest	van	Pasen

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

zo	21	 08.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	van	Pasen	(gelegenheid	
om	wijwater	af	te	halen)

zo 14 10.00u: H. Mis Palmzondag, palmwijding, processie 
en lijdensverhaal
vr 19 09.00u: Kinderkruisweg op Goede Vrijdag
zo	21	 10.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	van	Pasen	(gelegenheid	
om	wijwater	af	te	halen)

zo 14 10.00u: H. Mis. Palmzondag | 11.45u: English Mass
vr	19	 15.00u:	Lijden	van	de	Heer	|	18.00u:	English	service
za	20	 10.00u:	Inwijding	v.h.	water.	Stille	zaterdag
 19.00u: Heilige Paaswake 
zo	21	 10.00u:	H.	Mis.	Hoogfeest	van	Pasen
 12.00u: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 13 19.00u: H. Mis
zo 14 08.00u: H. Mis. Palmzondag
do	18	Laatste	Avondmaal	vd	Heer.	Voetwassing
vr	19	 15.00u:	Lijden	van	de	Heer
za 20 19.00u: Heilige Paaswake met volwassenendoop
zo	21	 08.00u:	H.	Mis.	Hoogfeest	van	Pasen
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 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)
•	Catholic	Men’s	Fellowshipgroep	HF:	Persoonlijk	Gebed	
en	Coaching		1e	en	3e	vrijdag	van	de	maand,	br.	Eddy	
Dragman	contacten	op	881-5888

zo	14	 08.00u:	Palmwijding,	processie.	Plechtige	
Eucharistieviering.	Palmzondag
ma	15	17.00u:	Spreekuur	|	17.00u:	PK	EHC

vr 12 17.30u: Kruisweg
za 13 11.00u: Gelegenheid tot biechten 
	 16.30u:	Huwelijksinzegening	Marciano	Lobato	de	
Mesquita en Graciëlle Stella
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	14	 10.00u:	Pontificale	Hoogmis	van	Palmzondag
ma 15 18.30u: Boeteviering
wo 17 18.30u: Oliewijding
do	18	18.30u:	Viering	Witte	Donderdag
vr 19 11.00u: Kinderviering Goede Vrijdag
	 15.00u:	Plechtige	viering	Goede	Vrijdag
za 20 11.00u: Gelegenheid tot biechten
	 21.30u:	Paaswake;	Dopen,	EHC,	H.	Vormsel	
volwassenen
zo	21	 10.00u:	Pontificale	Hoogmis	van	Pasen
ma 22 10.00u: Hoogmis van 2de Pasen; na de dienst 
verstrekking van wijwater
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 13 17.30u: H. Mis 
za 20 17.30u: H. Mis
Mededelingen
•	Marialof	zal	met	vakantie	zijn	van	10	april	tot	08	mei	
2019. 

za 13 18.00u: Vooravondmis Palmzondag, wijding van de 
palmtakken, processie en lijdensverhaal
zo 14 08.00u: H. Mis Palmzondag, wijding van de 
palmtakken, processie en lijdensverhaal
ma 15 18.00u: H. Mis 
wo	17	18.30u:	Chrismaviering	in	de	kathedrale	basiliek,	
geen	dienst	in	onze	kerk!
Begin van het paastriduüm
do	18	18.00u:	Witte	Donderdagdienst,	voetwassing,	
processie naar het rustaltaar en aanbidding
vr 19 09.00u: Kinderkruisweg op Goede Vrijdag
15.00u:	Liturgie	van	Goede	Vrijdag:	passieverhaal,	
voorbeden en kruisverering
za	20	 19.00u:	Stille	Zaterdag:	paaswake	met	lichtritus,	
woorddienst,	wijding	doopwater,	eucharistie	(kaars+cup	
meebrengen!)
zo	21	 08.00u:	H.	Mis	Hoogfeest	van	Pasen	(tot	11.00	uur	
gelegenheid	om	wijwater	af	te	halen)
ma	22	10.00u:	H.	Mis	Zieken-	en	Bejaardenzorg	Noord,	
gevolgd	door	paasfeest	in	de	parochiezaal
Mededelingen op Noord
•	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.
•	Als	u	nog	wilt	deelnemen	aan	de	vastenactie:	enveloppen	
liggen achter in de kerk gereed om ze gevuld weer in de 
offerdoos	te	stoppen.	Dank	voor	uw	bijdrage!
•	Woensdag	17	april	is	om	18.30	uur	de	wijding	van	de	
heilige Oliën in de kathedrale basiliek. Geen dienst in onze 
kerk.
•	Het	Kwartiertje	voor	God	valt	op	Witte	Donderdag	18	
april	uit.	Na	de	dienst	van	18.00	uur	is	er	aanbidding	bij	het	
Heilig Sacrament. 
•	Graag	uw	bijzondere	aandacht	voor	de	tekens	op	het	
plaveisel en de bewegwijzering op de parkeerplaats nabij 
de	Driekoningenkerk.	Zeker	in	de	drukke	dagen	rond	Goede	
Week	en	Pasen.	In	noodgevallen	moet	de	vrije	doorgang	
gewaarborgd	zijn!
•	Onze	beste	gelukwensen	aan	de	vijf	dopelingen	van	
zondag	7	april:	Ichara,	Romelya,	Miracle,	Noëmi	en	
Michaël. Een goede toekomst voor hen en de gezinnen 
waarin ze opgroeien.

zo 14 08.00u: H. Mis Palmzondag, palmwijding, processie 
en lijdensverhaal

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

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

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

parochieberichten

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

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

ST. 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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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

17.00u: Viering Palmzondag op Groot Henar
di 16 06.30u: H. Mis | 16.00u: Seniorensoos 
wo 17 Geen dienst. Oliewijding in de Kathedrale Basiliek. 
Vastendag
do	18	19.00u:	Witte	Donderdag.	Plechtige	viering	van	
de	heilige	Eucharistie.	Processie	in	de	kerk	met	het	H.	
Sacrament.	(Stille)	aanbidding	tot	21.00	uur.
vr 19 09.00u: Goede Vrijdag. H. Kruisweg voor kinderen, 
daarna:	oefening	met	de	misdienaars
15.00u:	Plechtige	herdenking	van	het	lijden	en	sterven	van	
onze	Heer	Jezus	Christus.
Op deze dag: vasten en onthouding: geen vlees- en 
vleesspijzen	gebruiken!
za	20	 21.00u:	Stille	Zaterdag.	Plechtige	viering	van	de	
verrijzenis	van	onze	Heer	Jezus	Christus.
Mededelingen
•	In	de	Sint	Franciscus	Xaveriusparochie	(Paradise)	en	H.	
Bernadette	v.	Lourdesparochie	(Groot-	en	Klein	Henar)	
op	Goede	Vrijdag	19	april	om	15.00u:	Oefening	van	de	
Heilige	Kruisweg	van	Onze	Heer	Jezus	Christus.	Op	deze	
dag: vasten en onthouding: geen vlees- en vleesspijzen 
gebruiken!
•	In	Coronie	op	zondag	14	april	om	09.00	uur	Palmzondag-	
viering in de H.Maria Onbevlekte Ontvangeniskerk te 
Mary’s	Hope

zo	14	 09.30u:	Rozenkrans	|	10.00u:	WOCO	Palmprocessie
vr 19 17.00u: Goede Vrijdag Herdenking van het lijden en 
sterven	van	Onze	Heer	Jezus	Christus	o.l.v	de	liturgiegroep
za	20	 Stille	Zaterdag:	Paasdienst	in	de	St	Jozefkerk	om	
21.00u

zo 14 17.00u: Palmwijding. Palmprocessie en H. Mis
wo 17 Vastendag
vr 19 15.00u: Goede Vrijdag. Herdenking van het lijden en 
sterven	van	Onze	Heer	Jezus	Christus	olv	de	liturgiegroep
za	20	 Stille	Zaterdag.	Paasdienst	St	Jozefkerk	om	21.00u

zo 14 09.00u: Woco
do	18	19.00u:	Santa	Mis	(pater	Toon).	Witte	Donderdag

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

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
Do.:	Jongeren	gebedsbijeenkomst	Moengo	en	Oviaolo.

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
	 11.00u:	H.	Mis	Nyun	Lombe	St.	Gerardus	Majella

•	3e	wo.10.00–13.00u	Sacramentsaanbidding
Zaterdag	27	april	om	11.00u:	soepochtend	parkeerplaats	
Choi’s	Supermarkt,	Joh.	Mungrastraat.

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.
14 april: Palmzondag
19 april: Goede Vrijdag om 15.00 uur
21	april:	1e	Paasdag	GEEN	DIENST
22	april:	2e	Paasdag	Eucharistieviering	Mgr.K.	Choennie

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

Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za	13	 17.00u:	Misdienaarsoefening
	 19.00u:	Eucharistieviering	(palmprocessie)
di	16	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
	 18.30u:	Gebedsdienst/zangoefening
wo	17	16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	18	Witte	Donderdag.	Geen	dienst	Lelydorp.
	 19.00u:	Clusterviering	te	Welgedacht	A
vr 19 15.00u: Goede Vrijdag dienst
za 20 19.00u: Paaswake

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 14 08.00u: Palmzondag. Palmwijding  en H. Mis.
wo 17 18.30u: Oliewijding in de Kathedrale Basiliek
d	18	 19.00u:	H.	Mis.	Witte		donderdag
vr 19 15.00u: Kruisweg. Herdenking van het lijden en 
sterven van de Heer. Kruisverering. 
Goede Vrijdag: vasten en onthouding
za	20	 10.00u:	Zegenen	van	wijwater.	Stille	zaterdag
10.15u:	Oefenen	met	de	misdienaars
19.00u: Paaswake. Kaars meenemen in een cup
zo	21	 08.30u:	H.	Mis.	Hoogfeest	van	Pasen
Mededelingen
Mgr Wim de Bekker is voor behandeling in het ziekenhuis 
opgenomen. Wij wensen hem beterschap toe.
In	de	Goede	Week	zal	pater	Noordermeer	voorgaan	in	de	
diensten.

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
Zondag	14	april:	09.00u:	Palmzondagviering																																							

za 13 18.30u: Palmwijding Parochiezaal. Processie naar de 
kerk H. Mis
zo	14	 08.15u:	PALMZONDAG.	Processie	vanuit	de	
Parochiezaal	naar	de	kerk.	WOCO	Jongeren	(	C	)
ma 15 Geen dienst

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.

ma	15	16.30u:	Catecheseles	EHC
di	16	 16.30u:	Catecheseles	H.	Vormsel
wo 17 18.30u: Oliewijding in de Kathedrale Basiliek
do	18	19.00u:	Clusterviering	Witte	Donderdag
vr 19 15.00u: Kruisweg en gedenkdienst van het lijden van 
Onze	Lieve	Heer	Jezus	Christus
za	20	 19.00u:	Clusterviering	Paaswake	Lelydorp
zo	21	 09.00u:	Clusterviering	Pasen	door	ptr	Fransiskus

zo	14	 10.00u:	Eucharistieviering.	Palmzondag
do	18	19.00u:	Avondmis	met	voetwassing	en	daarna	
nachtwake tot 06.00u.
vr 19 09.00u: Kinderkruisweg
	 15.00u:	Herdenking	van	het	Lijden	van	Jezus	Christus	
met Kruisverering
za	20	 23.00u:	Paaswake.	Plechtige	Paaswake	met	
vernieuwing	doopbelofte
Mededeling
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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

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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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.

De apostolische reis van de paus naar marokko

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. 

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

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

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

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

Soares  t. 8185517t

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

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

Sint Pietersplein, 3 april 2019
Dierbare broeders en zusters, goedendag!
Onlangs heb ik, op uitnodiging van koning Mohammed 
VI, een apostolische reis naar Marokko gemaakt.

Dienaar van de hoop
Ik dank vooral de Heer, Die het mij mogelijk heeft 
gemaakt een verdere stap te zetten op de weg van 
dialoog en ontmoeting met de moslim broeders en 
zusters. Het motto van de reis was “dienaar van 
de hoop” te zijn in de hedendaagse wereld. Mijn 
reis gebeurde in het voetspoor van twee heiligen: 
Franciscus van Assisi en Johannes Paulus II.
800 jaar geleden bracht Franciscus de boodschap van 
vrede en broederlijkheid aan Sultan al-Malik al Kamil.
In 1985 bracht Paus Wojtyla zijn gedenkwaardige 
bezoek aan Marokko nadat hij in het Vaticaan – als 
eerste hoofd van een Moslim Staat – koning Hassan II 
had ontvangen.

Broederlijkheid
Men zou de vraag kunnen stellen: waarom gaat de 
paus ook naar de moslims en niet uitsluitend naar 
katholieken? Er zijn zoveel godsdiensten. Waarom? 
Met de moslims zijn we afstammelingen van dezelfde 
vader Abraham. Waarom laat God het gebeuren dat er 
zoveel godsdiensten zijn? God heeft dat toegestaan. 

Enkele zijn vrucht van een cultuur. Maar altijd kijken 
ze naar de hemel. Ze kijken naar God. Wat God wil, is 
de broederlijkheid tussen ons en op speciale wijze – 
dat was het motief van de reis – met onze broeders, de 
moslims. Ook zij zijn, zoals wij, kinderen en broeders 
van Abraham. We moeten door broederlijk handelen 
samen door het leven gaan.

Ons gemeenschappelijk huis
'De hoop dienen' betekent bruggen bouwen tussen 
beschavingen. Het was voor mij een eer dit te kunnen 
doen met het rijk van Marokko, door zijn volk en 
zijn gezagdragers te ontmoeten. Samen met koning 
Mohammed VI hebben we de wezenlijke rol van de 
godsdiensten bevestigd bij het verdedigen van de 
menselijke waardigheid en bij het bevorderen van de 
vrede, de gerechtigheid en de zorg voor de schepping, 
dat wil zeggen: ons gemeenschappelijk huis.
In dit perspectief heb ik samen met de koning de 
Oproep voor Jeruzalem ondertekend. Opdat de 
heilige Stad bewaard zou blijven als erfgoed van de 
mensheid en als plaats van vreedzame ontmoeting, 
in het bijzonder van de gelovigen van de drie 
monotheïstische godsdiensten.
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

vervolg van Pagina B3

Gebed: Goede God, Als koning werd Uw Zoon Jezus 
in Jeruzalem toegejuicht, als koning van de Joden gaf 
Hij Zijn leven aan het kruis. Barmhartige God geef 
mij de inzicht en wijsheid te verstaan dat trouw een 
koninklijke eigenschap is, dat dienstbaarheid de weg is 
om Uw Zoon te volgen. Vader breng zo Uw Woord ook 
in mij tot leven,  tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst: Marc. 15,18: Vervolgens gingen zij Hem 
het saluut brengen: “Gegroet, koning der Joden.”

Gebed: God van vriendschap en liefde, vol 
dankbaarheid wil ik de laatste avond van Uw 
geliefde Zoon Jezus gedenken.  Vader zo vier ik 
zijn nalatenschap in het wassen van de voeten, het 
breken van het brood en het delen van de beker. 
Trouwe Vader, helpt U mij deze tekenen te verstaan 
en mij medemens lief te hebben, zoals Jezus mij heeft 
liefgehad, in naam van Jezus Christus, onze Heer.

Dagtekst: Marc. 15,39: De honderdman die 
tegenover Hem post had gevat en zag dat Hij onder 
zulke omstandigheden de geest had gegeven, riep uit: 
“Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.”

Overweging: Vandaag staan christenen wereldwijd 
stil bij het sterven van Jezus. Marcus vertelt over 
het kruisdragen door Simon van Cyrene, over de 
bespotting door voorbijgangers, hogepriesters en 
schriftgeleerden, maar ook over Jezus woorden 
vanaf het kruis. Een diep ‘Waarom?’ schreeuwt Hij 
uit, maar Hij ontvangt enkel spot... Marcus meldt dat 
het voorhangsel in de tempel scheurt op het moment 
van Jezus sterven: dat sterven maakt de toegang tot 
God op een nieuwe manier mogelijk. En een Romeins 
hoofdman, getuige van Jezus’ sterven, is daar het 
eerste teken van: hij betuigt in Jezus ‘Gods Zoon’ te 
hebben herkend. Als op zo’n moment vol haat en dood   
iemand tot zo’n belijdenis komt, is inderdaad een 
nieuwe tijd aangebroken. Een tijd waarin mensen die 
Jezus ontmoeten méér in Hem zien dan wat zichtbaar 
is, Een van geloof. Kijk jij ook zo naar Jezus?

Gebed: Barmhartige God, Oorsprong van al wat 
bestaat, Jezus Christus heeft geleden en is gestorven, 
niet om U te behagen, maar uit trouw aan Zijn roeping 
die Hij van U ontvangen had. Vader  nu ik vandaag 
samen met me medegelovigen naar het lijdensverhaal 
zal luisteren en overwegen, kom ik tot het beseft 
dat  ik ook trouw moet blijven aan de roeping wat 
ik van U hebt ontvangen. En dat U ook mij lijden en 
verdriet draagt, omdat U weet goede Vader, dat ik die 
niet alleen kan dragen. God wees met mij zoals Gij 
ook aanwezig was in het leven en sterven van Jezus 
Christus, Uw dienstknecht en onze Heer. Amen.

Dagtekst: Marc. 15,47: Maria Magdalena en Maria 
de moeder van Josef  van Arimatea zagen toe, waar Hij 
werd neergelegd.

Gebed: God van leven,  Ontsteek uw licht van liefde 
en vrede in mijn hart. Dat alle wanhoop verbleekt, dat 
niets mij ons nog angst aanjaagt of moedeloos maakt. 
Schenk mij Uw kracht, vervul mij van Uw liefde die 
reikt tot over de grenzen van de dood.Dit vraag ik U in 
naam van Jezus de verrezene, die door U uit de doden 
is opgewekt, als eerste van ons allemaal. Amen.

Dagtekst: Marc. 12,24: Jezus antwoordde: “Zijt gij 
niet op een dwaalspoor, juist omdat gij noch de Schrift, 
noch Gods macht kent? 

Overweging: Opstanding uit de dood bestaat niet, 
zeggen de saduceeën. Behalve dat het niet kan, zou 
het ook allerlei problemen geven. Stel dat een vrouw 
zeven keer getrouwd is omdat haar man steeds 
overleed. Dan staan er bij de opstanding zeven man 
om haar te ruziën. Snap je nu hoe onzinnig het is om 
in de opstanding uit de dood te geloven? Jezus wordt 
boos om zoveel ongeloof. Hoe kunnen mensen zo klein 
denken van God. Net of dingen Hem boven het hoofd 
groeien. Wat het huwelijk betreft, zal er geen probleem 
zijn. Dat zal er in de toekomst zo niet meer zijn. En 
verder, ze weten toch dat God zich noemt de God van 
Abraham, Izaäk en Jacob? Voor Hem leven ze en zullen 
ze leven. God laat ons nooit los. Zelf de dood zal ons 
niet scheiden van Zijn liefde. Hij is werkelijk bij machte 
om alles nieuw te maken.

Gebed: Goede God, Gij die Uw volk voorgaat, dwars 
door de woestijn, en altijd bewogen zijt om wie U 
toebehoren. Ik vraag U hemelse Vader: heb geduld 
met mij, wanneer ik achterblijf en de moed opgeef. 
Spreek Uw Woord van bevrijding en geef mij een 
teken van Uw nabijheid. Heer, geef dat mijn ogen mag 
aanschouwen wie Gij voor mij zijt: de levende. Door 
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Dagtekst: Kol 3,15: En laat de vrede van Christus 
heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen 
als leden van één lichaam. En weest dankbaar.

Gebed: God van alle leven,  Gij die de hele wereld 
draagt, zie op mij neer. Blaas de adem van Uw Geest 
over mijn huid. Wek in mij de zachtheid dat ik durf  toe 
te vertrouwen aan Uw liefde, Uw barmhartigheid. Dit 
vraag ik U in naam van Jezus, Uw Zoon, die verheerlijkt 
leeft bij U, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. 

Dagtekst: Marc. 15,15: Omdat Pilatus het volk zijn 
zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet 
hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

gebeden voor iedere dag
Maandag 15 april

Dinsdag 16 april

Woensdag 17 april

Vrijdag 19 april

De apostolische reis van de 

paus naar marokko

Donderdag 18 april

Zaterdag 20 april

De realitiet van migratie
Ik heb het mausoleum van Mohammed V bezocht om 
zijn gedachtenis en die van Hassan II te eren. Zo heb 
ik ook een bezoek gebracht aan het Vormingsinstituut 
voor imams, mannelijke en vrouwelijke predikanten. 
Dit instituut benadrukt het feit dat wij allen broeders 
zijn en dat we moeten werken aan broederlijkheid.
Ik heb bijzondere aandacht besteed aan de realiteit 
van de migratie. Enkele migranten hebben getuigd dat 
hun leven verandert en opnieuw menswaardig wordt 
wanneer men een gemeenschap treft die je opneemt 
als persoon. Dit is fundamenteel. In Marrakesh werd 
afgelopen december de “Internationale Overeenkomst 
voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie” (VN 
Migratiepact) ondertekend. Een belangrijke stap in 
de richting van een aanvaarde verantwoordelijkheid 
van de internationale gemeenschap. Als Heilige 
Stoel hebben we onze bijdrage geleverd, samen te 
vatten in vier werkwoorden: migranten opnemen, 
migranten beschermen, migranten promoten en 
migranten integreren. Het volstaat niet van bovenaf 
hulpprogramma’s op te zetten. Het komt er op aan 
door deze vier werkwoorden samen op weg te gaan 
om steden en landen op te bouwen die, met behoud 
van hun culturele en godsdienstige identiteit, 
open staan voor verschillen en deze waarderen als 
bijdragen tot menselijke broederlijkheid.

Migrerende personen
In Marokko is de Kerk sterk betrokken bij de 
migranten. Ik spreek niet graag over migranten. Ik 
spreek liever over migrerende personen. Weet je 
waarom? Omdat migrant een bijvoeglijk naamwoord 
is terwijl persoon een zelfstandig naamwoord is. 
We zijn vervallen tot een cultuur van het bijvoeglijk 
naamwoord. We gebruiken veel bijvoeglijke 
naamwoorden zodanig dat we de zelfstandige 
naamwoorden –de inhoud dus- vergeten. Het 
bijvoeglijk naamwoord wordt bij het zelfstandig 
naamwoord gevoegd vandaar: een migrerende 
persoon. Dat getuigt van eerbied en zo vervallen we 
niet in de cultuur van het bijvoeglijk naamwoord 
die veel te vloeibaar en ‘gasachtig’ is. Daarom heb 
ik allen die zich inzetten, willen danken omdat zij 
door hun dienstbaarheid het woord van Christus in 
praktijk brengen: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij 
opgenomen” (Mt. 25, 35).

Zout, licht en gist
In de kathedraal van Rabat heb ik de priesters, de 
godgewijde personen en de Oecumenische Raad 
van Kerken ontmoet. In Marokko is dat een kleine 
kudde. Daarom heb ik verwezen naar de evangelische 
beelden van het zout, het licht en de gist.
Wat telt is niet de hoeveelheid, maar dat het zout 
smaak geeft, dat het licht straalt en dat de gist de 
kracht bezit de hele massa te desemen. Dat zijn niet 
mijn woorden. Het komt van God, van de heilige Geest 
die ons tot getuigen van Christus maakt. En dat met 
een stijl van dialoog en vriendschap –vooral tussen 

ons christenen– want Jezus zegt: “Hieruit zullen allen 
kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de 
liefde onder elkaar bewaart” (Joh. 13, 35).

Vergeving en verzoening
De kerkelijke verbondenheid heeft haar vertolking 
gevonden in de zondagse Eucharistie, gevierd in 
een sportcomplex van de hoofdstad, met duizenden 
mensen van 60 verschillende nationaliteiten. Een 
zeldzame bijeenkomst van het Volk van God in het 
hart van een moslimland.
De parabel van de barmhartige Vader heeft in ons 
midden de schoonheid doen schitteren van Gods 
plan. God wil dat al zijn kinderen kunnen delen in 
zijn vreugde en kunnen deelnemen aan het feest 
van vergeving en verzoening. Het is geen toeval 
dat de grote parabel van de barmhartigheid van de 
Vader geklonken heeft daar waar moslims elke dag 
de Barmhartige en Milde aanroepen. Alleen wie 
herboren is en leeft door de omhelzing van deze 
Vader, alleen zij die zich broeders voelen, kunnen in de 
wereld dienaren van de hoop zijn.

(Bron: RKDoc/bewerkt-mk)
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