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Bisschoppelijke Jaaractie 2019: ‘De Bijbel, Het Levend Woord van God’

door Melvin Mackintosh

Geldinzameling
In 2017 werd voor het eerst de 
Bisschoppelijke Jaaractie (BJA) gehouden 
in ons bisdom. Dat is een inzamelings- en 
bewustwordingscampagne met een specifiek 
thema voor een specifiek programma. Met 
ondersteuning van parochies wordt geld 
van zoveel mogelijk gelovigen ingezameld  
en bestemd. Dit gebeurt, in tegenstelling 
tot andere inzamelingsacties, met een 
duidelijke registratie. In het artikel Verslag 
Bisschoppelijke Jaaractie 2017 in de editie 
van Omhoog van 22 april 2018 werd 
verslag gedaan van BJA 2017, het opgehaald 
bedrag in de periode mei – november 
2017 en de bestemming van die gelden. 
In de tabel hier rechtsonder vindt u een 
update van de inzameling en besteding. 
Het verslag concludeerde een succesvolle 
inzamelingsactie, ondanks kinderziekten. BJA 
2019 is van start gegaan en duurt precies zes 
maanden. Het eindigt op zondag 29 december 
2019, op het Hoogfeest van de Heilige Familie.

Bewustwordingscampagne
Naast inzameling heeft de Bisschoppelijke 
Jaaractie (BJA) ook een ander doel namelijk 
om onze Kerk spiritueel te versterken 
en bij de gelovigen bewustwording 
aan te wakkeren over hun eigen 
verantwoordelijkheid als christen. Dit wordt 
ook stewardship genoemd: alles heb ik van 
God ontvangen en hoeveel geef ik Hem terug? 
De gelovigen worden uitgenodigd om bewust 
na te denken over hun bijdrage aan de Kerk. 
Daarnaast wordt via deze actie gestreefd 
naar meer eenheid en saamhorigheid maar 

ook meer dienstbaarheid en solidariteit 
in ons bisdom. Het is de bedoeling dat de 
Bisschoppelijke Jaaractie elk jaar gehouden 
wordt met een specifiek thema, gekozen door 
de bisschop. Om verschillende redenen is het 
niet gelukt om in 2018 een BJA te houden.De 
organisatie geeft aan met de lessons learned 
en ervaringen aan de slag te gaan en gaande 
het proces verbeteringen aan te brengen zodat 
er inderdaad ook jaarlijks een BJA kan worden 
gehouden. Dit alles uiteraard niet zonder 
de broodnodige steun van alle parochies en 
gelovigen in bisdom Paramaribo.

‘De Bijbel, Het Levend Woord van God’
Het thema van de BJA 2019 is ‘De Bijbel, Het 
Levend Woord van God’, welke is gecentreerd 
rond de Bijbel, het Heilig Woord van God, 
dat als een rode draad door het leven van 
elke christen gaat. Het is belangrijk dat wij 
het Woord van God kennen, bestuderen en 
ook toepassen in ons leven. Daarnaast staat 
het Woord van God niet los van de traditie 
van onze Kerk. Het is namelijk juist in de 
geschiedenis van Gods volk Israël en na de 
komst van Christus in de geschiedenis van 
onze Kerk dat het Woord levend is en blijft. 
De financiele middelen die verkregen worden 
uit de BJA 2019 zullen worden aangewend 
voor projecten en programma’s in ons bisdom 
die kennis, beleving en actualisering van 
Gods Woord in het leven van elke gelovige 
moeten bevorderen. U wordt van harte 
uitgenodigd om te participeren in deze BJA 
door bij de verantwoordelijken in uw parochie 
een registratieformulier in te vullen en aan 
te geven hoeveel u bereid bent te doneren 
gedurende deze zes maanden. Kerk zijn wij 
allen samen!
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(Uit Kerknet – 2 juli 2019)

Het Hooggerechtshof van de Apostolische 
Penitentiarie, een van de drie rechtbanken van de 
Romeinse Curie, heeft nogmaals herhaald dat van 
priesters nooit kan worden geëist om te onthullen 
wat hen in een biecht wordt toevertrouwd. De 
rechtbank antwoordt daarmee op voorstellen van 
wetgevers in bepaalde landen die priesters willen 
verplichten het biechtgeheim te schenden wanneer 
het bijvoorbeeld gaat om kindermishandeling. 
Na sommige Australische deelstaten wil nu ook 
Californië priesters dwingen om het biechtgeheim 
naast zich neer te leggen.
Het Vaticaan maakt duidelijk dat politieke druk 
en juridische straffen niet zullen baten om 
priesters te verplichten de vertrouwelijkheid 
van het sacrament van de biecht naast zich 
neer te leggen. Pogingen om priesters onder 
druk te zetten worden bovendien bestempeld 
als “een onaanvaardbare schending van de 
godsdienstvrijheid.” De Kerk ontleent haar 
legitimiteit niet aan de welwillendheid of gunsten 
van staten, maar aan God, zo verduidelijkt Rome. 
“De onschendbaarheid van het biechtgeheim 
komt rechtstreeks voort uit de geopenbaarde 
goddelijke wet en is geworteld in de aard van het 
sacrament, in die mate dat er geen uitzondering 
toegelaten zijn in de kerkelijke context, en al 
helemaal niet in de burgerlijke sfeer. Het is een 
biechtvader nooit toegestaan om welke reden dan 
ook de boetvaardige te verraden met woorden 
of op enig andere manier. Zelfs als de bekentenis 

Biechtgeheim is niet onderhandelbaar

ongeldig is of absolutie om een andere reden niet 
wordt gegeven, moet het biechtgeheim worden 
gehandhaafd.”
De Apostolische Penitentiarie onderstreept het 
specifieke karakter van de biecht, waarvan de 
relatie niet te vergelijken valt met die tussen een 
advocaat en een cliënt. De rechtbank beklemtoont 
dat de Kerk zich tot het uiterste zal inspannen “om 
te voorkomen dat seculiere wetten van toepassing 
zijn op het biechtgeheim, dat onschendbaar” is. 
Of zoals grootpenitentiaris kardinaal Mauro 
Piacenza het formuleerde:”Het biechtgeheim is 
geen verplichting die van buitenaf wordt opgelegd. 
Het is een intrinsieke eis van het sacrament en kan 
als zodanig zelfs door de boeteling niet worden 
ontbonden.”

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo 

(Official)
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Zambiaanse bisschoppen luiden noodklok

Paus blij met ontmoeting tussen Trump en Kim Jong Un Ngo’s en Kerk kritisch 
voor Braziliaanse 
economisch beleid

geloof & leven
Geboortekerk in Bethlehem niet langer bedreigd werelderfgoed

(Uit Kerknet – 4 juli 2019)

Unesco, de cultuur- en wetenschaporganisatie van 
de Verenigde Naties, heeft de Geboortebasiliek 
in Bethlehem geschrapt van zijn lijst van 
bedreigd erfgoed van de mensheid. De daken, 
buitengevels, mozaïeken en deuren zijn omvattend 
en kwalitatief gerestaureerd, zo werd tijdens 
de Unesco-bijeenkomst in Bakoe, de hoofdstad 
van Azerbeidzjan, vastgesteld. Daarom worden 
de bedevaartkerk en de bedevaartroute naar 
Bethlehem niet langer als bedreigd werelderfgoed 
beschouwd.

De oorspronkelijke basilica, die volgens de 
christelijke overlevering werd opgericht op de 
plaats waar Jezus werd geboren, werd in 339 
in opdracht van keizerConstantijn de Grote en 
zijn moeder Helena gebouwd. Algemeen werd 

aangenomen dat die oorspronkelijke basiliek door 
een brand werd vernield. Maar recent historisch 
onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het 
oorspronkelijke kerkgebouw wellicht door een 
aardbeving werd getroffen. In de 6de eeuw werd 

(Uit Kerknet – 3 juli 2019)

In het Amazonewoud is de ontbossing vorige 
maand, in vergelijking met de eerste helft van 
het jaar, met 60 procent toegenomen. Volgens 
het instituut Inpe, dat de ontbossing per satelliet 
volgt, ging in juni 762 vierkante kilometer woud 
verloren. Het afgelopen half jaar sneuvelde 2.300 
vierkante kilometer, de grootste oppervlakte 
sinds 2016. Vooral onder de nieuwe president Jair 
Bolsonaro wordt de ruimte nadrukkelijk opgeëist 
voor landbouw en veeteelt.
Milieuactivisten in Brazilië en wereldwijd 
vrezen dat de ontbossing van het Amazonewoud, 
doorgaans omschreven als de long van de aarde, 
ook in de toekomst gewoon blijft aanhouden. Zo 
wordt ook de levensruimte en het voortbestaan 
van inheemse volkeren in het gedrang gebracht. 
De Braziliaanse bisschoppen veroordelen dat 
het regenwoud wordt opgeofferd en daarmee 
de levensruimte van de inheemse volkeren door 
de Braziliaanse economische politiek in gevaar 
worden gebracht.

De ecologische gevolgen en de impact van de 
ontbossing van de Amazone voor de volkeren 
die er wonen, zijn ook gespreksonderwerp 
op de bijzondere bisschoppensynode over de 
Amazoneregio van 6 tot 27 oktober 2019 in 
Rome. President Bolsonaro vreest dat die synode 
stevige kritiek zal hebben op zijn beleid in het 
Amazonewoud. Hij dreigt ermee een tegensynode 
te organiseren die het milieubeleid van zijn land 
zal bewieroken.

(Uit Katholiek Nieuwsblad – 4 juli 2019)

Betekenisvolle stap
Als eerste Amerikaanse president ooit, zette 
Donald Trump zondag voet op Noord-Koreaanse 
bodem. Trump was er voor zijn derde ontmoeting 
met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-
un. Zij schudden elkaar zondag de hand op 
de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Vlak 
na die historische ontmoeting, noemde paus 
Franciscus die een voorbeeld van “de cultuur van 
ontmoeting”. Bij het angelusgebeid zei de paus: 
“In de laatste uren hebben we in Korea een goed 
voorbeeld gezien van de cultuur van ontmoeting.” 

Hij vervolgde: “Ik groet de hoofdpersonen met het 
gebed dat deze betekenisvolle stap leidt tot een 
nieuwe stap op de weg van vrede. Niet alleen op 
het schiereiland, maar in de hele wereld.”

Pausbezoek
In oktober vorig jaar werd bekend dat paus 
Franciscus open staat voor eenbezoek aan Noord-
Korea. Vaticaans staatsecretaris Pietro Parolin 
zei toen ook dat een pausbezoek zou “kunnen 
bijdragen aan het bewerkstelligen van vrede en 
denuclearisatie op het Koreaanse schiereiland”. 
Een bezoek van de paus zou echter niet zonder 
voorwaarden zijn. “Zodra we serieus beginnen na 
te denken over de mogelijkheid van een bezoek, 
moeten verschillende voorwaarden onderzocht 
worden”, aldus Parolin.

Christenvervolging
Mogelijk verwees hij daarmee naar de extreem 
slechte situatie van christenen in het land. Noord-
Korea staat al sinds 2002 op de eerste plaats 
als het gaat om landen waar christenvervolging 
plaatsvindt. De christelijke hulporganisatie Open 
Doors schat dat er in Noord-Korea vijftig- tot 
zestigduizend christenen gevangen zitten, terwijl 
de overige 240.000 in het geheim bijeen moeten 
komen om hun geloof te belijden.

op dezelfde plaats opnieuw een kerk gebouwd. 
Daar omheen werden op de geboortesite Griekse, 
Latijnse, orthodoxe, franciscaanse en Armeense 
kerken en kloosters, evenals klokkentorens, 
terrastuinen en een bedevaartroute uitgebouwd.
Het kerkgebouw werd in 2012 door de Unesco 
zowel op de lijst van Werelderfgoed van de 
Mensheid als die van bedreigd erfgoed opgenomen. 
Na tweehonderd jaar verwaarlozing werd 
de basiliek vanaf september 2013 ingrijpend 
gerestaureerd, met de hulp van internationale 
specialisten en steun van de Palestijnse 
overheid. Dat die restauratie zo lang op zich 
liet wachten, was het gevolg van het gebrek aan 
overeenstemming tussen de katholieke, Grieks-
orthodoxe en Armeense kerkleiding, die het 
gebouw samen beheren De basiliek blijft uiteraard 
erkend als werelderfgoed van de mensheid.

(Uit Katholiek Nieuwsblad – 3 juli 2019)

Dreigende hongersnood
“Er moet snel actie worden ondernomen om 

massale hongersnood in Zambia te voorkomen”, 
waarschuwt de Zambiaanse bisschop Evans 
Chinyemba. De bisschop van Mongu en voorzitter 
van Caritas Zambia luidt de noodklok in gesprek 
met de Vaticaanse missiepersdienst Fides. “In het 
zuiden, oosten, midden, westen, Luapala en andere 
delen van het land zijn de oogsten door droogte en 
overstromingen totaal mislukt. Dit betekent dat 
zij niets hebben geoogst om van te leven tot aan de 
volgende oogst. Vijftig districten zijn getroffen en 
er wordt nu al ernstige honger geleden.”

‘Gezondheid van velen loopt gevaar’
Door middel van lokaal onderzoek, directe 
observatie en huisbezoeken heeft de katholieke 
hulporganisatie Caritas gegevens verzameld 
in de getroffen gebieden. Volgens Fides zijn in 

totaal 418.969 huishoudens getroffen door de 
aanhoudende droogte. Mgr. Chinyemba: “Mensen 
leven momenteel van wilde vruchten of helemaal 
niets. Sommigen drinken van hetzelfde water 
als hun vee. De gezondheid van velen waaronder 
kinderen is in gevaar. Als er niets gedaan wordt, 
zullen er zeker doden vallen.” De Zambiaanse 
bisschoppen zijn een campagne begonnen om 9 
miljoen euro op te halen om voedsel uit te kunnen 
delen.
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Fotoverslag Sacramentszondag en Sacramentsprocessie 2019
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Veertiende zondag door het jaar C

Eerste lezing: Jesaja 66,10-14c
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, 
allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar 
vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot 
verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, 
en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. 
Want zo spreekt de Heer: ‘Als een rivier leid Ik 
de vrede naar haar toe, en als een onstuimige 
stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd 
worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de 
schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal 
Ik u troosten: Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. 
Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich verheugen, 
uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen, 
en de dienaren des Heren zullen zijn macht 
ervaren!’

Antwoordpsalm: 
Psalm 66, 1-3a.4-5.6-7a.16.20
 
Tweede lezing: Galaten 6, 14-18
Broeders en zusters, God beware mij ervoor op 

iets anders te roemen dan op het kruis van onze 
Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor 
mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden 
zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent 
niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping 
te zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen 
die naar dit beginsel willen leven, en over heel het 
volk Gods! Laat voortaan niemand mij lastig vallen, 
want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn 
lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze 
Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Evangelielezing: Lucas 10, 1-9
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen 
aan en zond hen twee aan twee voor zich uit 
naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf 
van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: ‘De oogst 
is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt 
daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen 
om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als 
lammeren onder wolven. Neemt geen beurs mee, 
geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand 
onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, laat uw 
eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar 

een vredelievend mens dan zal uw vrede op hem 
rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft 
in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; 
want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van 
het ene huis naar het andere; in elke stad waar 
ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u 
wordt voortgezet, geneest de zieken die er zijn 
en zegt tot hen: Het rijk Gods is nabij. In elke stad 
waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, 
trekt daar door de straten en zegt: Zelfs het stof 
uit uw stad aan onze voeten kleeft schudden wij 
tegen u af. Maar weet dit wel: Het rijk Gods is 
nabij. Ik zeg u: die dag zal het voor de mensen 
van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.’ De 
tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en 
zeiden: ‘Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich 
aan ons door uw naam.’ Hij zeide tot hen: ‘Ik zag de 
satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik 
heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen 
te treden, te heersen over heel de kracht van de 
vijand: en niets zal u schaden. Toch moet ge u 
niet verheugen over het feit dat de duivels aan 
u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw 
namen staan opgetekend in de hemel.’

In de lezing van deze zondag, stuurt Jezus 
tweeënzeventig anderen uit. Daarover lezen we 
niets in de andere evangelieboeken. Deze tweede 
groep krijgt van Jezus vrijwel dezelfde instructie 
als de eerste, en evenals de apostelen komen deze 
anderen opgetogen terug. Het merkwaardige 
is dat deze groep in de Griekse tekst niet wordt 
aangeduid als ‘leerlingen’, maar gewoon als 
‘de (tweeën)zeventig’. Ze worden door Jezus 
aangewezen en uitgezonden en nadat Jezus hen 
bij terugkomst heeft toegesproken, wendt Hij zich 
weer tot de leerlingen (10,23), hetgeen suggereert 
dat dit willekeurig uit de menigte gekozen mensen 
zijn. Iedere hoorder van de woorden van Jezus, lid 
of niet, kan zomaar gezonden worden. 

Instructie
De gezondenen moeten gaan met een boodschap 
van vrede. Geen geld, geen rugzak. Ze zullen 
totaal zijn aangewezen op de gastvrijheid van 
wie hen ontvangt. Ze kunnen geen kado’s uit een 
koffer halen. Wat ze te bieden hebben, is hun 
eigen aanwezigheid als dragers van vrede, als 
belichaming van het woord van de Heer. Dat levert 
voor ons stof tot nadenken, want wij brengen graag 
een geschenkje als we bij vreemden of kennissen 
op bezoek gaan en we willen hun vooral niet tot 

last zijn. Maar het is zoals in diverse culturen 
gezegd wordt: gast in huis, God in huis! Misschien 
maakt dit gezonden zijn zonder bagage wel de weg 
vrij om met echte aandacht te zijn bij de mensen 
die je ontvangen, zodat je ze zegent met vrede, ze 
aanraakt met genade, ze bevrijdt van de demonen 
die hen kwellen. Dat is iets heel anders dan ze te 
bekeren tot een theorie over God en Jezus!

Stof afkloppen
De instructie in het geval van afwijzing klinkt erg 
pittig. Als de gezondenen niet ontvangen worden, 
moeten ze het stof van hun schoenen slaan ‘als 
aanklacht tegen hen’. In het vorige hoofdstuk 
moeten de apostelen dat ook doen ‘ten teken dat je 
niets meer met hen te maken wilt hebben’ (9,5). In 
het Grieks staat dat er helemaal niet. In 9,5 staat 
‘hun tot een getuigenis’ en in 10,11 ‘jegens hen’. 
Je laat dus met dat stof kloppen iets zien, maar 
wat dan? Als je komt als drager van vrede, zou 
het toch wel raar zijn als je bij slechte ontvangst 
plotseling drager van wrok en wraak wordt. Mijn 
overtuiging is dat de gezondene die met afwijzing 
te maken krijgt, het stof afklopt als teken dat hij 
de onwil en de onvrede die hij ontmoet, niet met 
zich meeneemt. Je klopt de negatieve energie van je 
af, omdat je die niet bij je wilt hebben als je op een 

andere deur klopt – daar kom je opnieuw met vrede 
en zegen. Jezus zegt dat het de mensen die vrede en 
zegen afwijzen, slecht zal vergaan, maar het is niet 
aan de gezondenen om die mensen te vervloeken. 
Dat zou hun missie teniet doen. Ze zijn van de vrede 
en de zegen, niet van oordeel en afrekening.

De Heer komt nog
Volgens Lucas worden de tweeënzeventig gezonden 
naar alle plekken waar Jezus zelf heen zou gaan, 
maar ze krijgen niet de instructie om te zeggen dat 
Hij eraan komt. Ze moeten hun eigen ding doen, 
er zijn met zijn vredegroet. Het is voor ons een 
mooi idee: wees er maar gewoon, zegen de mensen 
met aandacht en vrede, de Heer volgt wel. Je hoeft 
de Heer niet bij de mensen binnen te smokkelen 
met een geraffineerde boodschap. Je hoeft geen 
strategie of tactiek toe te passen. De Heer komt 
heus zelf, op zijn tijd.

Dragers van vrede
Als de gezondenen opgetogen terugkomen en 
zeggen dat zelfs de demonen hun gehoorzamen, 
spreekt Jezus hen waarschuwend toe: verheug je 
daar niet te zeer over, ver- heug je erover dat je 
een thuis hebt in de hemel. Dat is ook voor nu een 
belangrijke aanwijzing. Als we merken dat iets echt 
werkt, willen we daar graag op scoren. Dan wordt 
het iets voor ons ego: ik kan demonen verjagen, 
ik kan kwalen genezen. Binnen de kortste keren 
gaat dat een eigen leven leiden en dat leidt tot 
ongelukken. Wat je kunt is: er zijn in Gods naam, als 
iemand die welkom is in de hemel en die elk ander 
hetzelfde gunt. Waar je op zo’n manier aanwezig 
kunt zijn, gebeuren prachtige dingen, maar die 
moeten niet jouw kunstje worden. Er zijn als mens 
vol genade is een oefening: om zo simpel mogelijk 
Christus te belichamen. De Jesajalezing sluit bij 
dit idee aan. Daar is het bevrijdingsvisioen dat de 
toegesprokene als een baby of kleuter gekoesterd 
en gevoed wordt aan de borst en op de heup van 
moeder Jeruzalem. Dan hoeft er niet zoveel, dan 
wordt er genoten van troost en genade. Dat is 
precies wat er in de huizen gebeurt waar een 
gezondene van Christus te gast is. En in principe 
zijn wij allemaal zulke gezondenen: aangewezen om 
op weg te gaan, drager van vrede en zegen te zijn.
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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.

*Zondag 09.30u: Rozenkransgebed en 10.00u: H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Volwassen Gebedsgroep 17.30 – 18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdag om 17.30u: Eucharistieviering in Majella

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag 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.
Vrijdag: Noveen OLV van Altijddurende Bijstand: 18:30u.
Donderag 18 juli t/m zondag 21 juli: Triduum b.g.v. het 
feest vd Allerheiligste Verlosser

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 19.00 uur: WoCo met uitzondering van:
Tweede vrijdag v/d maand 19.00 uur: eucharistieviering
Derde zondag v/d maand 09.00 uur: WoCo
(de vrijdag vooraf aan de derde zondag geen dienst)

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: Eucharistieviering om 18.00u.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 6 19.00: H. Mis
zo 7 08.00: H. Mis. 14e zondag door het jaar C
za 13 19.00: Woco
zo 14 08.00: H. Mis. 15e zondag door het jaar C
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

za 6 10.00: H.Mis. Huize Albertine
zo 7 08.00: H. Mis met communie aan huis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
wo 10 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
vr 12 19.00: Vormingsbijeenkomst misdienaars
zo 14 08.00: H. Mis
10.00: Doopviering
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke vrijdag om 17.00u: Padvinderij (verkenners en 
welpen)
• Elke zaterdag om 16.30u: Padvinderij (gidsen en 
kabouters)
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v. 
mw. Maya Sleur mob. 8500790. Locatie: Paschalisschool.
• Catholic Men’s Fellowshipgroep HF: -Persoonlijk Gebed 
en Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand , br. Eddy 
Dragman contacten op 881-5888.
• De parochie wilt van start gaan met een zanggroep o.l.v. 
pater Noordermeer. Belangstellenden kunnen hun naam 
na de H. mis doorgeven bij de leden van de liturgiegroep of 
de pastoor of op het secretariaat tijdens kantoortijden.
• Als fundraisingsactiviteit organiseert de parochie een 
BBQ-Karaoke avond op zaterdag 27 juli aanstaande van 
19.00 - 23.00 uur in de zaal van de Christus Koningschool. 
Uitnodigingen kunnen na de H. mis of op het secretariaat 
worden afgehaald tegen een minimale donatie van SRD 
100,=.

zo 7 08.00: H. Mis
ma 8 17.00: Spreekuur
 18.00: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 11 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed
Mededeling
Genezings- en bevrijdingsdienst laatste vrijdag van de 
maand juli 2019

zo 7 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: Eucharistieviering
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. Wekelijks H. 

za 6 19.00: Eucharistieviering
zo 7 10.00: Hoogmis
za 13 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 14 10.00: Hoogmis
vr 19 17.00: Huwelijksinzegening Arty Wens en Melisa Deel
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 tbv het Maria Internaat.
• Ivm de nationale vrije dag op maandag 1 juli zal er geen 
H. Mis zijn om 06.30u, maar wel om 12.00u.
• Maakt u contact met ons Secretariaat indien u een 
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te 
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken 
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale 
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u.

za 6 17.30: H. Mis 
wo 10 17.30: Marialof
za 13 17.30: H. Mis 

za 6 18.00: H. Mis vooravond 14e zondag door het jaar
zo 7 08.00: H. Mis 14e zondag door het jaar 
-Thuiscommunie zieken en ouderen 
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 8 18.00: H. Mis
wo 10 18.00: H. Mis
vr 12 18.00: H. Mis
za 13 18.00: H. Mis vooravond 15e zondag door het jaar - 
met kindernevendienst
zo 14 08.00: H. Mis 15e zondag door het jaar - met 
kindernevendienst 
Mededelingen op Noord
• Zondag 7 juli is er na de dienst van 9.00 uur in de Sint-
Jozefkerk een vergadering over het komende zilveren 
jubileum.
• Dit weekeinde zullen er nadere mededelingen worden 
gedaan omtrent de nieuwe Bisschoppelijke Jaaractie. Deze 
heeft als thema: ‘De Bijbel, het levende woord van God’.
• Woensdag 10 juli: om 19.00 uur evaluatievergadering 
parochiecatechese.
• Onze gelukwensen aan mevrouw Astrid Bottse, die met 
succes de kaderopleiding van het bisdom volgde en deze 
met het diploma heeft afgesloten.
• Eveneens felicitaties voor Rivai Jon Kasanwidjojo en 
Rashella Ralim, die zaterdag 29 juni in onze kerk in het 
huwelijk zijn getreden.

zo 7 08.00: Woord-Comm. dienst 14e zondag door het 
jaar - Thuiscommunie zieken en ouderen
zo 14 08.00: H. Mis 15e zondag door het jaar -  met 
kindernevendienst

zo 7 09.00:  H. Mis 14e zondag door het jaar. 
Thuiscommunie zieken en ouderen
Na de dienst vergadering i.v.m. zilveren jubileum
zo 14 09.00: Woord-Comm. dienst 15e zondag door het 
jaar - met kindernevendienst

zo 7 10.00: H. Mis 
 11.45: English mass. 14e zondag door het jaar C
zo 14 10.00: Woco. 15e zondag door het jaar C
 11.45: Kinderdoopviering. No 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 
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MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

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

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

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

parochieberichten

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

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

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

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

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

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

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

pater Kenneth Vigelandzoon | FB: heiligebernadettekerk

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

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

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

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

ST. CLEMENS |Koreastraat 55
Secr.: 533495/ 8845219

E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:

dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u / 
zaterdag: 16.00 – 18.00u

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

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
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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 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
zo 7 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 8 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 9 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos 
wo 10 19.00: H. Mis
do 11 06.30: H. Mis
vr 12 07.00: H. Mis |16.00: Gebedsgroep Hazard

zo 7 09.30: Rozenkransgebed
 10.00: Woco

zo 7 08.30: H. Mis. Eerste Heilige Communie
 wo 10 16.00: PK jaar II

zo 7 09.00: Woco

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

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

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
  11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus 
Majella
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
Zondag 14 juli om 17.00u: Opwekkingsdienst in het 
Dienstencentrum

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

di 9 16.30: Catecheseles H. Vormsel te Lelydorp (oefening 
tesamen Cluster Wanica)
wo 10 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskur (enkel als er 
vooraf afspraken gemaakt werden)
za 13 19.00: Eucharistieviering (H. Vormsel op Lelydorp)
Mededelingen
• Inschrijvingen voor de volwassencatechese en ook 
voor de baby-kinderdoop op de donderdagen of bel naar 
8944206.  
• In de maand juli beginnen de inschrijvingen voor de EHC 
en H. Vormsel. Gelieve hiervoor contact te maken met de 
pastoor op bovenstaand telefoonnummer. 

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

za 6 19.00: Woco
di 9 18.30: Gebedsdienst/zangoefening
wo 10 16.30: PK-H.Vormsel (leidster)
do 11 18.30: Eucharistieviering
za 13 19.00: Eucharistieviering (H. Vormsel)

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
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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

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.

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

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

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

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

ST. ANTONIUS-Lelydorp|Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078

email: alwinlinger@gmail.com 
Facebook: Sint Antonius parochie

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

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

DE VRUCHT VAN PINKSTEREN

Woensdag 26 juni vervolgde paus Franciscus op 
het Sint Pietersplein zijn  catechesereeks over de 
Handelingen van de apostelen.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Op Pinksteren voelden heel veel mensen zich in 
hun hart geraakt door de blijde boodschap -het 
kerygma- van de verlossing in Christus. Dat was 
de vrucht van Pinksteren: de krachtige uitstorting 
van de Geest van God op de eerste christelijke 
gemeenschap. Ze sloten zich in alle vrijheid bij 
Hem aan door zich te bekeren. Ze ontvingen het 
doopsel in zijn naam en nu ontvingen ze de gave 
van de Heilige Geest.  Ongeveer drieduizend 
mensen werden lid van die broederschap, die de 
woonomgeving is van de gelovigen. En het is ook 
het kerkelijke gist dat de evangelisatie in beweging 
brengt.

Gods werk wordt zichtbaar
Het grote geloof van die broeders en zusters 
in Christus maakt het mogelijk dat Gods werk 
zichtbaar wordt door wonderen en tekenen van de 
apostelen. Het buitengewone wordt gewoon en in 
het dagelijks leven wordt ruimte gemaakt voor de 
verschijning van de levende Christus.
Volgens de evangelist Lucas is de Kerk van 
Jeruzalem de maatstaf van elke christelijke 
gemeenschap. Het is de beeltenis van een 
broederlijkheid die fascineert. Men moet er geen 
mythe van maken, maar men mag die ook niet 
minimaliseren.

Gezin van God
Het verhaal van de Handelingen brengt ons in het 
huis waar de eerste christenen samenkomen als 
gezin van God, ruimte van de koinonia, dat wil 
zeggen van de liefdesband tussen de broeders 
en zusters in Christus. Zo zien we dat ze op een 
bepaalde wijze leven: Zij legden zich ernstig toe 
op de leer der apostelen, bleven trouw aan het 
gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken 
van het brood en in het gebed (Hand. 2, 42).  

De vier kenmerken
De christenen waren vol aandacht voor de 
Didachè, dat wil zeggen voor het onderricht van de 
apostelen. Ze hielden er hoogstaande persoonlijke 
relaties op na, mede door middel van het delen van 
geestelijke en materiële goederen.
Zij gedenken de Heer door het breken van het 
brood, dat wil zeggen de Eucharistie en spreken 
met God in het gebed. Dit zijn de houdingen van 
de christenmens, de vier kenmerken van een goed 
christen.

Individualisme uitbannen
In de menselijke samenleving geeft men veelal 
voorrang aan het eigen belang; men gaat voorbij 

aan de belangen van anderen en ontkent die zelfs.  
De gemeenschap der christenen daarentegen, bant 
het individualisme uit en bevordert de solidariteit 
en het delen met elkaar.  In de ziel van een christen 
is geen plaats voor egoïsme.
Als jouw hart egoïstisch is, ben je geen christen; 
dan ben je werelds, alleen uit op eigen belang en 
eigen voordeel. Lucas wijst er op dat de gelovigen 
samen waren.
Nabijheid en eenheid vormen de stijl van de 
gelovigen. Nabijheid, bezorgd zijn voor elkaar, niet 
om kwaad te spreken over de ander, maar om te 
helpen en dichterbij elkaar te komen.

Geven naar behoefte
De genade van het doopsel toont dus de innige 
band tussen de broeders in Christus. Zij worden 
geroepen om te delen, om zich met de ander te 
vereenzelvigen, te geven “naar ieders behoefte” 
(Hand. 2, 45). Dat betekent: vrijgevigheid, 
aalmoezen, zorgen voor de ander, de zieken 
bezoeken, wie in nood is gaan opzoeken, gaan 
troosten.

Deze broederschap, die de Kerk is, kan een 
waarachtig en authentiek liturgisch leven leiden, 
omdat ze kiest voor een leven van gemeenschap en 
van aandacht voor de behoeftigen. Lucas zegt het 
zo: Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de 
tempel, braken het brood in een of ander huis, aten 
samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van 
het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in 
de gunst. (Hand. 2, 46-47).
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

onzekerheid van Uw helpende Geest.  Spreek Uw 
bevrijdend Woord tot mij omwille van Jezus Uw 
Zoon, die met U is, vandaag en alle dagen, tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Lc. 11,13:  Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede 
gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te 
meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest 
geven aan wie Hem erom vragen.'

Overweging:
Sommigen die de Heilige Geest verlangen te 
ontvangen, bidden daar uitdrukkelijk om. Misschien 
nemen ze deel aan gebedsbijeenkomsten, maar 
ze voelen niets. Dan klagen ze erover dat al hun 
pogingen mislukken, dat ze niets van de Heilige 
Geest mogen ontvangen. Degenen die zo klagen 
bewijzen dat ze eigenlijk niet naar de Geest 
verlangen, maar naar een aanvoelen of beleven 
in Hem. De Geest is niet afhankelijk van onze 
gevoelens om werkzaam te zijn. Indien je bidt om 
van een lichamelijk ongemak bevrijd te worden, kun 
je er van tevoren niet zeker van zijn dag je gebed 
verhoord wordt. Het kan zijn dat God een speciale 
bedoeling heeft met de zwakheid van je lichaam. 
Maar als je om de Heilige geest bidt, kun je er 
absoluut zeker van zijn te krijgen wat je vraagt.  Je 
moet Gods woord ernstig nemen en durven geloven 
dat je vervuld bent van de Geest. Je binnenste is 
geen lege woning, je wordt bewoond. 

Gebed:
Goede God, naar mij gaat Uw liefde uit en U bevrijdt 
mij van al wat mij kwaad doet. Maak mij vrij Heer 
om Uw Woord te verstaan en laat slechts mijn 
hart kloppen van vreugde, omdat ik mij thuis mag 
voelen bij U. Dan zal mijn ziel rust vinden in de 
zachtmoedigheid van Jezus, Uw Zoon, die leeft 
vandaag en altijd in Uw eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Pred. 5,17: Maar iets goeds heb ik toch ontdekt. 
Wat deugd doet is eten en drinken en van het goede 
genieten bij alle zwoegen en tobben onder de zon, de 
korte tijd die God je toemeet. Dat is het enige wat je 
hebt.

Overweging:
‘Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig 
voor een mens wanneer hij zich aan het eten en 
drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij 
heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder 
de zon gedurende het luttel aantal levensdagen 
dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is 
toebedeeld’. Sommige mensen denken dat Prediker, 
een pessimistische man was. Maar hij ziet de 
dingen zoals ze zijn. Hij doorziet de illusies die wij 
koesteren over ons levenlust verwerven met welke 
bezittingen dan ook. Wat ons rest, is: genieten van 
wat God ons schenkt, met smaak eten en drinken. 
Het leven is zwaar genoeg.

Gebed:
Barmhartige God, hemelse Vader, U die genadig naar 
mij omkijkt en mij  ruimte van leven geeft. Heer 
spreek en bemoedig mij op de weg die ik moet gaan, 
opdat ik van U mag leren  een betekenis voor  mij 
medemens kan zijn. Zo bid en vraag ik U in naam 
van Jezus, onze Heer. Amen.
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toegewijd leven komt de wet op een andere manier 
in beeld. Namelijk als richtlijn voor dankbaarheid. 
Je weet dat je vegeven bent en uit die dankbaarheid 
probeer je te leven naar Gods wil.

Gebed:
God de Vader, Uw Woord doet mij leven. Voor 
genadige nabijheid wil ik U danken. Vader, spreek 
ook vandaag het Woord dat mij doet opstaan. Geef 
mij ogen van  geloof om Uw Geest te herkennen, 
opdat ik mag verkondigen dat bij U leven is door 
Jezus Christus, de Mensenzoon. Amen.

Dagtekst:
2 Petr. 3,9: De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals 
sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u, 
daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand 
verloren gaat.

Overweging:
Hij heeft een nieuwe geboorte beloofd aan hen die 
Christus als hun Verlosser aannemen. Betekent dat 
dat de oude natuur nooit meer zijn kop opsteekt? 
Betekent dit dat je onmiddellijk in staat bent 
alle verleidingen te weerstaan? Om die vraag 
te beantwoorden, moet je je niewe geboorte in 
Christus vergelijken met een pasgeboren baby. Kan 
een pasgeborene lopen? Kan hij zichzelf voeden? 
Kan hij zingen of lezen of praten? Nee, nog niet. 
Maar op een dag kan hij het. Groeien kost tijd. Maar 
schaamt de ouder in de verloskamer zich voor de 
baby? Voelt de moeder zich opgelaten dat de baby 
niet kan spellen, lopen  en speechen? Natuurlijk niet. 
De ouders kennen geen schaamte; ze weten dat met 
de tijd de groei zal komen. En dat weet God ook.

Gebed:
God van belofte, U komt Uw belofte na en dank 
U  daarom voor het Woord dat mij hoopt geeft op 
betere tijden. Open mijn hart en maak mij tot Uw 
kind dat licht brengt naar anderen toe. Heer houdt 
mijn verlangen levend naar een wereld waarin 
kwetsbare recht gedaan wordt. Dit vraag ik U in 
naam van Jezus, uw kind. Amen.

Dagtekst:
1 kor. 7,23: Gij zijt allen gekocht en de prijs is 
betaald. Wordt geen slaven van mensen.

Overweging:
Op 1 juli 2019 herdachten  we de afschaffing van de 
slavernij, 156 jaar geleden. Beschaamd realiseerden 
we ons, hoe groot daarin het aandeel van Nederland 
was. Tegelijk waren er feiten van de huidige 
slavernij: vrouwenhandel,  waaraan ook ons land 
zich schuldig maakt. Vandaag zien we hoe de Bijbel 
slaven en heren, werknemers en werkgevers, de 
weg wijst. Centraal staat dat je nooit het eigendom 
van een ander mens bent. Juist door van Hem te zijn, 
ben je helemaal vrij, want Hij heeft de prijs voor jou 
betaald. Dus, werkgever, ga op deze maandag met 
respect om met uw werknemer. Werknemer, ga met 
respect om met uw werkgever. Wanneer u beide 
christen bent, besef dan dat u dezelfde Heer hebt. 
Hij helpt u om het slaaf-zijn van elke zonde die de 
naaste onrecht doet, los te laten.

Gebed:
Barmhartige  en bevrijdende God,
op onverwachte wijze grijpt Gij in in het leven 
van mij. Uw reddende kracht  ontsluit de boeien 
waarin ik gevangen zit.  Heer verdrijf alle angst en 

Dagtekst:
Jes. 26,4: Vertrouwt op Jahwe voor altijd, want 
Jahwe is een eeuwige rots

Beeldoverweging;
 

Gebed:
Betrouwbare God, terwille van mij heeft Uw 
Zoon het lijden op zich genomen en is Hij Uw weg 
ingegaan, ten einde toe. Trouwe Vader, ik vraag U, 
open mijn hart, maakt U mij aandachtig, dat ik Uw 
Woord goed kan verstaan en begrijpen, ernaar te 
leven en zo trouw te blijven aan U, aan de ander en 
aan mezelf. Dit vraag ik U door Jezus Christus, Uw 
Dienaar. Amen.

Dagtekst: 
Rom. 3,31: Betekent dit dat ik mij van het geloof 
bedien om de wet buiten werking te stellen? 
Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht 
komen.

Overweging:
Paulus  maakt in de brief aan de Romeinen duidelijk 
dat we echt niet vrijgesproken worden door ons 
nauwgezet aan Gods wet te houden. Dat lukt 
ons toch niet. Zomaar is je geld weer een afgod 
geworden of komt je de liefde onder druk te staan. 
Het bevrijdende van het Evangelie is dat we door 
het geloof gered worden. Maar, betekent dit niet 
de afschaffing van de wet? Zeker niet ! De wet is 
immers een spiegel. Door de wet zien we wat we 
verkeerd doen en dat we telkens de vergeving door 
Jezus Christus nodig hebben. Als we in Jezus blijven, 
als we onze levensstappen uit Hem ontvangen, 
dan kunnen de vruchten niet uitblijven. Bij een 

gebeden voor iedere dag
Maandag 08 juli

DE VRUCHT VAN PINKSTEREN

Zaterdag 13 juli

woensdag 10 juli

Vrijdag 12 juli

Volharden in het echte verbond
Ten slotte maakt het verhaal van de Handelingen 
duidelijk dat het de Heer is die de groei van de 
gemeenschap waarborgt. Het volharden van de 
gelovigen in het echte verbond met God en met 
de broeders wordt een aantrekkingskracht die 
fascineert en vele harten verovert. Vanuit dit 
beginsel leeft de gelovige gemeenschap van elke 
tijd.

Laten we de Heilige Geest bidden dat onze 
gemeenschappen plaatsen worden waar het 
nieuwe leven onthaald en beleefd wordt: de 
werken van solidariteit en gemeenschap. Dat 
zij plaatsen worden waar de liturgieën een 
ontmoeting zijn met God en gemeenschap worden 
met de broeders en zusters. Dat zij open deuren 
worden voor het hemelse Jeruzalem.

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

dinsdag 09 juli

Donderdag 11 juli
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