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Gesterkt door God, vervuld van Jezus, uitgerust met de H. Geest

Rosanda Courtar – 

Retraite KCV 2020
Jouw relatie met God uit zich het best in gebed. 
Een zin uit de eerste sessie van inleider zuster 
Boomiki op de bezinningsdag voor werkers van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname 
(KCV). Deze werd op 1 februari jl. in tegenstelling 
tot wat we gewend zijn, niet gehouden in het 
dienstencentrum van de KCV aan de Awaradam, 
maar in Asewa Otono. Dit mede doordat er 
meer deelnemers waren dan Awaradam qua 
accommodatie aankan. Voor deze bezinningsdag 
reisden namelijk ruim 95 participanten af uit stad 
en district, waarbij de groepen uit Abadoekondre, 
Albina en Moengo het langst onderweg waren. 
Zuster Boomiki riep ons op onze harten open te 
stellen voor God wanneer we bidden. Lang knielen, 
vele kaarsen en wierook maken niet dat je gebed 
echt is. We moeten onze gevoelens, onze dank, 
onze problemen, alles kunnen uiten door ze te 
vertellen aan de Heer. Begin je gebed met Hem te 
danken onder alle omstandigheden. Wij geloven 
dat God almachtig is. Dat wil zeggen dat niets 
buiten Zijn wil gebeurt en dat niets een verrassing 
voor God is. En aangezien Hij in Zijn woord zegt 
dat alle dingen ten goede komen aan ons die van 
Hem houden, dan kunnen we zelfs in de moeilijkste 
situaties concluderen dat Hij er een bedoeling mee 
heeft. 

Jezus leert ons bidden
We begrijpen het niet, maar we moeten ons 
vertrouwen in God tonen. Als we echt een relatie 
met onze levende God hebben, dan betekent dat dat 
we regelmatig contact met elkaar hebben. Bid dus 
zonder ophouden. Vertel God de gehele dag door 
wat je bezighoudt. Bij het bidden is onze houding 
ook belangrijk. Naderen we God nederig of nemen 
we vol trots plaats op een troon naast Zijn troon? 
Vooral voor werkers in Gods wijngaard is trots een 
bekende val. We moeten ervoor waken en elkaar 

durven aanspreken daarop: no las’ Masra ini a 
wroko fu Masra.
Zuster Boomiki gaf aan dat als we Jezus volgen we 
op de goede weg zijn, ook waar het bidden betreft. 
Jezus bad altijd net voor een beslissend ogenblik 
in Zijn zending. Doen wij dat ook? Meestal nemen 
we beslissingen en vragen God deze te zegenen. 
We schrijven de cheque uit en vragen God even 
snel te tekenen. Het moet echter andersom zijn: 
we moeten een blanco cheque ondertekenen en 
God vragen welk bedrag Hij daar wilt invullen. 
Met andere woorden, we moeten onze stappen in 
Gods handen leggen en ze door Hem laten leiden. 
Als we God vragen wat Zijn wil voor ons is en Hij 
geeft ons die om te doen, dan kunnen we er 100% 
op vertrouwen dat Hij ons zal steunen. Jezus leert 
ons bidden: Laat Uw wil geschieden. Laten we ook 
zo proberen te bidden. Laten we veel verdragen 
voor de Heer. Zuster Boomiki gaf het volgende 
voorbeeld: “Iemand in de gebedsgroep heeft iets 
gedaan wat je niet aanstaat, dus beslis je niet meer 
naar de gebedsgroep te gaan. Ga je om de persoon 
of ga je om Jezus?” 

Stil zijn voor God
Vanuit het thema bidden maakte de inleider een 
naadloze aansluiting op het thema meditatie. 
Als je in Gods wil staat, dan loop je de voor jouw 
uitgestippelde weg naar Zijn doel met jouw leven. 
En alleen jij kan jouw pad bewandelen. Maar om 
te weten wat Gods wil is, moet je Zijn geboden 
kennen, ernaar leven, maar ook luisteren naar wat 
Hij tegen jou zegt. Kun je nadat je God hebt verteld 
over alles waar je mee zit ook stil zijn voor Hem? 
Het stil maken in jezelf om Zijn stem te horen? 
Meditatie kan ons hierbij helpen. We hebben 
het dan uiteraard niet over yoga, die zich niet 
met Christus bezighoudt, maar met christelijke 
meditatie. Hierbij ga je biddend op zoek naar de 
Waarheid van God, Jezus, het Woord van God. 
Vraag God eerst de genade om je te tonen waaraan 
Hij wil dat je werkt. Zo kom je op een onderwerp of 

een woord; een vraag waarop je kunt mediteren, 
bijvoorbeeld hoe kan ik Gods naam bekendmaken 
onder mijn familie? Je kan ook de bijbel raadplegen 
om bijvoorbeeld een passende bijbeltekst te 
vinden. God zal je antwoorden geven, waar jijzelf 
niet op zou komen. Belangrijk is dat je op concrete 
uitvoerbare acties uitkomt. Vanuit de liefde die 
God zelf is, zal alles wat je vanuit de meditatie doet 
uit liefde gedaan worden. En daardoor krijgt het 
Gods zegen.

Wij gaan, maar zijn nimmer alleen
Voor wij de dag afsloten en onze missie voor 2020 
verder zetten, droeg pater Ike de eucharistie 
op. We mochten Jezus’ Lichaam en Bloed tot ons 
nemen. Het was een plechtige dienst, waarbij God 
ons voor vertrek naar huis wil herinneren dat Hij 
nooit slaapt. Hij is er altijd, ook als we denken dat 
Hij er niet is, omdat onze omstandigheden als een 
storm om ons heen woeden. Dit vraagt een groot 
geloof van ons. Dat we geloven dat Hij er is, dat 
Hij ons kán en wíl redden. Wanneer wij in onze 
nood luid om onze Redder roepen, zal Hij zich 
altijd openbaren. Hij zal altijd antwoord geven en 
onze storm met een kort maar krachtig woord tot 
bedaren dwingen. 1 woord van onze Heer en wij 
zijn met Hem meer dan overwinnaar. We mochten 
echt aan de voeten van de Heer vertoeven, samen 
met Hem om de berg in de rust gaan. Het doel van 
de retraite, jezelf als werkers voeden en opladen 
om de rest van het jaar weer actief te zijn in dienst 
van de Heer, is daarmee zeker behaald. In de 
profetieën aan het begin van de dag belooft God 
ons rust, vrede en vreugde. Hij zegt ons niet alle 
werk op te pakken, maar ons daarin door Hem te 
laten leiden. Hij spoort ons aan alle zorgen in Zijn 
capabele handen te leggen, zodat we gesterkt en 
bemoedigd door kunnen gaan. En zoals we van 
onze machtige God weten, wat Hij beloofd heeft, 
dat doet Hij. 
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ABP BIJBELSTUDIE

Het Pastoraal Centrum biedt Bijbellessen aan die 
u in staat stellen om Gods Woord beter te leren 
kennen en begrijpen. U leert hiermee Jezus beter 
te kennen en te groeien in het geloof. 
De lessen vinden steeds op de maandagavond 
plaats  tussen 19.00 – 21.00u.
Locatie: Asewa Otono, Prinsessestraat 46
Bijdrage: Srd 50,= per maand

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Pastoraal Centrum, Prinsessestraat 46
Tel. 476888/424245/8988993
EMAIL: PASTORAALCENTRUM@BISDOMPARAMARIBO.ORG

LECTIO DIVINA
Biddend en mediterend 
omgaan met Gods woord

Wilt u weten wat Lectio 
Divina is en wilt u het leren 
beoefenen? Dat kan! 
Onder kundige leiding maakt 
u kennis met de theorie en 
praktijk van Lectio Divina.

Doet u mee?
U bent van harte welkom op het Pastoraal 
Centrum, Prinsessestraat 46, 
t. 476888/424245/8988993
Wanneer: Elke maandag (vanaf 14 okt 2019)
Start: 10.00 uur

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op 
mijn pad.” Psalm 119, 105

Een stenen huis

Brunswijk heeft veel ophef gemaakt over het feit 
dat granman Asongo van de Trio in het uiterste 
zuiden van Suriname nog in een traditionele 
pinahut woont. Hij heeft daarbij niet geschroomd  
foto’s te publiceren en te beloven zelf een stenen 
woning voor de granman te bouwen als de 
overheid het niet doet. De NDP haastte zich om 
te zeggen dat de granman wel een stenen woning 
heeft.
De kolonisatie van de inheemse volken en de 
culturele invasie gaan anno 2020 in alle hevigheid 
door. Waarom heeft de granman een stenen 
woning nodig? Om een verkiezingsstunt of om 
hem afhankelijk te maken van de politiek en de 
stad?  Ruim tienduizend jaar geleden woonden 
zijn voorouders al gelukkig in hutten. Het 
Amazonewoud verschaft de bouwmaterialen in 
overvloed en als de granman morgen besluit elders 
te wonen, dan laat hij geen ruïnes en voetsporen 
na, maar begint vrolijk weer  waar zijn hart belieft. 
Waarom moeten we onze inheemsen domesticeren, 
ze zijn toch semi-nomadische volken, die al naar 
gelang de hoeveelheid vis en wild kort of lang 
op een plaats blijven? De koloniale mentaliteit 
wil hen liever in gedemarqueerde gebieden of 
reservaten opsluiten, zodat de rest van hun land 
geroofd kan worden. Daarvoor heb je een stenen 
woning nodig om de persoon aan een plek te 
binden en afhankelijk te maken. De kapitein bouwt 
en repareert zijn eigen huis. De politiek wil hem 
afhankelijk maken van bouwlieden uit de stad. 
De politiek wil hem zijn vrijheid afpakken en hem 
een bouwvergunning opleggen en hem dwingen 
tyuku te betalen, voordat zijn bouwtekening 
door Openbare Werken wordt goedgekeurd. De 
politiek wil op een sluwe manier hem zijn cultuur 
en waardigheid afpakken. Waarom vinden wij 
de huizen van de inheemsen primitief? Het zijn 
eco-vriendelijke huizen, waardoor de mens in 
harmonie kan leven met het oerwoud. Door het 

type huizen en meubels van de geciviliseerde 
wereld wordt het Amazonewoud verwoest. Bomen 
verdwijnen bij tien- en honderdduizenden per jaar, 
terwijl de kapitein nauwelijks een boom in heel zijn 
leven nodig heeft voor zijn huis. 
In Brazilië zijn er daarom ongeveer 110 inheemse 
stammen die kiezen in vrijwillige isolatie te 
leven. Zij willen absoluut niets te maken hebben 
met de moderne wereld. Ze willen geen westerse 
kleding, onderwijs, medicijnen, taal, godsdienst 
of geld en zeker geen stenen huis. Zij willen niet 
gekoloniseerd worden. Het is de hoogste tijd dat 
we ons afvragen hoeveel respect we hebben voor 
onze inheemse en in stamverband levende volken. 
Wat kunnen wij van hun beschaving leren en hoe 
kunnen wij het mooiste uit elkaars cultuur met 
elkaar delen zonder op hen neer te zien? 
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geloof & leven

Priesterwijding in Manaus

Leerlingen St.-Ludwinaschool over Aswoensdag

Wij vroegen leerkrachten van verschillende 
katholieke scholen om met hun klas stil te staan bij 
Aswoensdag en de veertigdagentijd en daarover wat 
op te schrijven. Aswoensdag is op 26 februari a.s. 
en markeert het begin van de vastentijd. Hieronder 
de opstellen van enkele leerlingen van de St.-
Ludwinaschool.

Jaizz Maayen, klas 5a
Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin 
van de veertig dagen durende vastentijd, die 
loopt tot en met paaszaterdag, ook stille zaterdag 
genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig 
vastendagen. Aswoensdag wordt voorafgegaan 
door vastenavond en het carnaval.

Roshela Lont, klas 5b
Aswoensdag is een katholieke feestdag. Het begint 
na carnaval en duurt veertig dagen vóór Pasen. 
In deze tijd staan we stil bij een aantal zaken in 
ons leven. De as wordt gemaakt van de takken die 
het vorig jaar bij Palmzondag gebruikt waren bij 
het palmfeest. De takken worden verbrand tot as. 
Met deze as wordt een kruisje op het voorhoofd 
getekend, dat betekent: ik maak fouten, ik ben een 
zondaar, maar ik wil bij Jezus horen. We belijden 

dat we van stof zijn en tot stof zullen wederkeren. 
De as wordt gezegend; dan krijg je een kruisje op 
het voorhoofd.

Gillian Coulor, klas 5a
Aswoensdag is een katholieke feestdag die door 
christenen gevierd wordt. Aswoensdag valt elk jaar 
op de woensdag na carnaval. Deze periode noemt 
men veertigdagentijd. In deze tijd ga je tonen dat 
je spijt hebt van je fouten en verklaren dat je een 
beperkt mens bent. Waarom men as gebruikt voor 
een askruisje is omdat mensen uiteindelijk van 
stof zijn. Op deze Aswoensdag wordt er een dienst 
gehouden en dan krijgt iedereen een askruisje.

Ivraisa Siebendie, klas 5b
Aswoensdag is de eerste woensdag na carnaval 
en is de eerste dag van de veertig dagen durende 
vastentijd die loopt tot Pasen. Aswoensdag is ook 
een dag van boetedoening waarbij de mensen een 
kruisje van as op hun voorhoofd krijgen. Zo tonen 
zij berouw over hun zonden. Aswoensdag is een 
gebeurtenis in de katholieke kerk. In die veertig 
dagen voor Pasen leven de mensen heel sober. Het 
vasten laat ons denken aan Jezus in de woestijn. Op 
Aswoensdag is er een kerkdienst.

Roquesha Mac andrew, klas 6b
Aswoensdag is de eerste woensdag van de 
veertigdaagse periode voorafgaand aan Pasen. De 
vastentijd herinnert de katholieken aan de tijd dat 
Jezus in de woestijn doorbracht zonder eten en 
drinken. Op woensdag is er een kerkdienst in de 
katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar 
voren moet komen, voor het altaar staan en van de 
priester een kruisje van as op het voorhoofd krijgt 
met de woorden: “Gij zijt gekomen uit as en tot as 
zult u wederkeren”. As is een teken van menselijke 
gebrekkigheid. As is ook een teken van nieuw 
leven.

Zuster Judit Mawo - 

Dit verslag is om de een of andere redenen in de 
spambox terechtgekomen. Vandaar de verlate 
plaatsing. (red.) De foto’s zijn van Charles Chang.

Op 14 december 2019 heb ik in Manaus, de 
hoofdstad van de deelstaat Amazonas, de 
priesterwijding meegemaakt van diaken Josivan 
Severino da Silva CSSR. Josivan heeft in 2018-2019 
een stageperiode in de Braziliaanse communiteit 
in Suriname, Onze Lieve Vrouw van Nazaret (Nossa 
Senhora de Nazaré) gehad. Ik vond het een hele eer 
te zijn uitgenodigd om de wijding mee te maken. 
Na een lange reis via Belém en Santarem kwam ik 
om 3 uur in de ochtend aan in Manaus. Ik mocht 
logeren in het klooster van het vice-provincialaat 
in Manaus. Op de dag voor de wijding was er een 
ontmoeting met priesterstudenten en de leiding 
van het seminarie om van gedachten te wisselen 
met toen nog diaken Josivan. Zijn ouders, zijn beste 
vriend Diego en ik waren ook aanwezig. Het was 
een prettige bijeenkomst. Ieder die wilde mocht 

een ervaring met Josivan vertellen. Ook ik had 
leuke ervaringen over Josivan te vertellen. Op de 
dag van de priesterwijding zelf was het allemaal 
indrukwekkend. In de overvolle grote kerk van de 
redemptoristen Onze Lieve Vrouw van Aparecida 
ging Mgr. Zenildo Luiz Pereira da Silva CSSR voor, 
geassisteerd door een groot aantal priesters. Ik 
mocht de tweede lezing doen. Het is een lange, 
maar hele mooie plechtigheid geweest. Daarna 

was de receptie. Ik moet ook vermelden dat samen 
met Josivan diaken Paulo Freitas CSSR gewijd is. 
Hij is weduwnaar. Ik heb ook mogen genieten van 
een boottocht op de Rio Negro en Rio Solimões. 
Een andere toeristische attractie is de Ponta 
Negra, zeer de moeite waard. Pater Josivan dankt 
eenieder en stuurt zijn priestelijke zegen. We 
wensen pater Josivan een vruchtbaar priesterleven 
toe.
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DE DERDE ZALIGSPREKING : ZALIG DE ZACHTMOEDIGENSchrikkeljaar 2020

Pater Martien Noordermeer omi – 

Een dag erbij
Dit jaar is een schrikkeljaar. Dan wordt er één 
dag toegevoegd aan de 365 dagen die een jaar 
normaal telt. Schrikkelen is een Oudnederlands 
woord en betekent verspringen, toevoegen. Deze 
extra dag wordt toegevoegd om te voorkomen 
dat het kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 
december) te veel gaat afwijken van het tropisch 
jaar. Een tropisch jaar is de tijd die de aarde nodig 
heeft om in haar baan om de zon van lengtepunt 
tot lengtepunt te draaien en dat is niet exact 365 
dagen, maar 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45 
seconden. (A. Jaubert) 
Om dit te compenseren krijgt ieder vierde jaar er 
één dag bij en wel aan het einde van februari, de 
maand die in de Romaanse kalender gold als de 
laatste maand van het jaar. Dit vindt zijn oorsprong 
in het Oude Testament; in het boek Exodus lezen 
we: ...Yahwe richtte het woord tot Mozes en Aäron 
in Egypte en sprak: deze maand Nissan (=maart) 
moet gij beschouwen als de beginmaand, als 
de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de 
gemeenschap van Israël het volgende bekend: Op 
de tiende van deze maand moet ieder gezin een 
lam uitkiezen. Het lam moet gaaf zijn… (Ex. 12/1 
en v) 

Kalenderjaar
En dan volgen de voorschriften van het Pesach, het 
Joodse paasmaal, dat voor de eerste keer in Egypte 
werd gevierd in de nacht van de uittocht (Exodus) 
op de 10e Nissan, die wij gedenken in de paaswake. 
De maand Nissan komt overeen met onze maand 
maart, de maand waarin, althans in vele Europese 
landen en ook Israël, de natuur weer tot volle 
bloei komt, nieuw leven weer verschijnt. Nadat de 
natuur als het ware dood bleek te zijn, omdat de 
bomen geen bladeren meer hadden, slechts dode 
takken; omdat er geen bloemen staan te bloeien – 
misschien in kassen – lijkt het wel alsof de natuur 
dood is.
Maart was dus in de Romaanse kalender de eerste 
maand van het jaar en dan komen de benamingen 
van september, oktober, november en december 
beter tot hun recht als zijnde de 7e, 8e, 9e, en 10e 
maand van het jaar. De schrikkeldag wordt dus 
toegevoegd aan de vroegere laatste dag van het 
kalenderjaar, 28 februari. In een schrikkeljaar 
hebben we dus 29 februari. Is het u niet opgevallen 
dat ook onze horoscoop – ‘Wat de sterren zeggen’ 
– altijd begint met het sterrenbeeld Ram, in de 
maand maart.

30 februari 4905
In 1582 kwam er een fundamentele verandering 
en heeft Paus Gregorius XIII de Romaanse kalender 
veranderd in de Gregoriaanse kalender en januari 
als eerste maand geplaatst. Dit gebeurde op 
advies van de geleerden uit die tijd, astrologen en 
wetenschappers. De paus genoot in die tijd nog 
veel aanzien en had een grote zeggingsmacht, niet 
alleen over geestelijke, maar ook over wereldse 
zaken.
Om de Romaanse kalender een beetje bij de 
wetenschappelijke tijd te brengen zijn er in 1582 
zelfs 12 dagen in de maand oktober vervallen om 
het kalenderjaar weer een beetje in de maat te 
laten lopen met het tropisch jaar. Sinds die tijd 
noemen we die kalender de Gregoriaanse kalender.
Geleerden hebben uitgerekend dat in het jaar 4905 
februari twee dagen extra krijgt nl. een 29e en 
een 30e  februari. Dan zijn het kalenderjaar en het 
tropisch jaar weer helemaal in dezelfde pas. Dit 
bijzonder gebeuren, 30 februari 4905, zullen velen 
van ons waarschijnlijk niet meer meemaken.

Tijdens de algemene audiëntie op woensdag 
19 februari behandelde paus Franciscus in zijn 
catechese de derde zaligspreking.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!
Vandaag staan we stil bij de derde van de acht 
zaligsprekingen in het Evangelie van Matteüs: 
“Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land 
bezitten” (Mt. 5, 54).
Het hier gebruikte woord “zachtmoedig” betekent 
letterlijk: zacht, vriendelijk, gelijkmoedig, zonder 
geweld. Zachtmoedigheid komt aan het licht op 
momenten van conflict. Ze wordt zichtbaar in de 
reactie op een vijandige situatie.
Wanneer alles rustig is, kan iedereen zachtmoedig 
lijken. Maar, hoe reageert men onder druk, 
wanneer men aangevallen, beledigd, gekwetst 
wordt?

De zachtmoedigheid van Jezus
In een brief herinnert de heilige Paulus aan “de 
zachtmoedigheid en de mildheid van Christus” 
(2 Kor. 10, 1). En de heilige Petrus verwijst naar 
de houding van Jezus tijdens zijn Passie: Hij 
antwoordde niet, uitte geen dreigementen;  “Hij liet 
zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt” 
(1 Pt. 2, 23). In zijn Passie valt de zachtmoedigheid 
van Jezus bijzonder op.
In de Schrift verwijst het woord “zachtmoedig” 
ook naar iemand die geen grond bezit. Daarom 
valt op dat de derde zaligspreking zegt dat de 
zachtmoedige “het land zullen bezitten”.

Het land bezitten
Feitelijk citeert deze zaligspreking Psalm 37. 
Ook daar wordt een verband gelegd tussen 
zachtmoedigheid en het bezit van grond. Die 
twee zaken lijken, als men erover nadenkt, 
onverenigbaar. Immers, het bezit van grond is de 
typische context voor conflict. Vaak wordt om 
grond gestreden, om alleenheerschappij over een 
bepaald gebied te verwerven. Wie in een oorlog 
overwint, verovert grondgebied.
Toch moeten we goed aandacht schenken aan het 
werkwoord dat gebruikt wordt om het bezit van 
de zachtmoedigen aan te duiden. Zij zullen geen 
land veroveren, er wordt niet gezegd “zalig de 
zachtmoedigen want zij zullen land veroveren”. Ze 
zullen het land “bezitten”.

Een belofte en een gave
Zalig de zachtmoedigen omdat zij het land bezitten. 
In de Schrift heeft het werkwoord “bezitten” een 
nog diepere betekenis. Het volk van God noemt het 
land Israël, het land van de Belofte, zijn “bezit”.
Voor het volk van God is dat land een belofte en 
een gave. Het wordt het teken van iets dat veel 
groter is dan een stuk grondgebied. Het is een 

“land” -verontschuldig de woordkeuze- dat Hemel 
is, met andere woorden het land waarnaar wij 
op weg zijn: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
waarnaar we op weg zijn. De zachtmoedige is dus 
iemand die het meest verheven gebied “bezit”. Het 
gaat niet om een lafaard, een “slappeling” die een 
moraal bedenkt om zonder problemen te blijven. 
Integendeel! Het gaat om iemand die een bezit 
ontvangen heeft en dat niet wil verkwisten.

Leerling van Christus
De zachtmoedige is niet iemand die zich aanpast, 
maar een leerling van Christus die geleerd heeft 
heel ander land te verdedigen.
Zo iemand verdedigt zijn vrede, verdedigt zijn 
relatie met God. Hij verdedigt zijn gaven -de gaven 
van God- door de barmhartigheid, broederlijkheid, 
vertrouwen, hoop. Immers, zachtmoedige 
mensen zijn barmhartige mensen, broederlijke, 
vertrouwvolle en hoopvolle mensen.
We moeten aandacht vragen voor de zonde van 
de woede, een gewelddadige beweging waarvan 
we allen de weerslag kennen. Wie is nooit toornig 
geweest? Iedereen.
We moeten de zaligspreking omkeren en de vraag 
stellen: hoeveel dingen hebben we stuk gemaakt 
door woede? Hoeveel hebben we zo verloren?

Woede brengt scheiding
Eén moment van woede kan veel vernielen. Men 
verliest de zelfbeheersing en verliest het echt 
belangrijke uit het oog. Zo kan men de relatie met 
een broeder vernietigen, soms zonder mogelijkheid 
tot herstel. Door de woede zijn er veel broers en 
zussen die niet meer met elkaar praten. Ze hebben 
zich van elkaar verwijderd. Dat is het tegendeel 
van de zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid brengt 
samen, woede brengt scheiding.

Zachtmoedigheid overwint veel. Zachtmoedigheid 
kan het hart veroveren, vriendschap behouden 
en veel meer. Mensen worden woedend maar 
worden daarna rustig. Ze denken na en keren op 
hun stappen terug. Met zachtmoedigheid kan men 
heropbouwen.   

Het heil van de broeders
Het “land” dat met zachtmoedigheid veroverd moet 
worden is het heil van de broeders waarvan het 
Evangelie van Matteüs zegt: “Luistert hij naar u, 
dan hebt gij uw broeder gewonnen” (Mt. 18, 15).
Er bestaat geen mooier land dan het hart van 
de ander. Er bestaat geen mooier te verwerven 
grondgebied dan de herwonnen vrede met de 
broeder. Dat is het land om met zachtmoedigheid te 
bezitten!

(Bron: RK Documenten/bewerkt-mk)
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Eerste zondag in de veertigdagentijd

Eerste lezing: Genesis 2, 7-9; 3, 1-7
In het begin boetseerde God de Heer de mens uit 
stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de 
levensadem in de neus: zo werd de mens een levend 
wezen. Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden, 
ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens 
die Hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de grond 
allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en 
heerlijk om te eten; daarbij was ook de boom van het 
leven midden in de tuin en de boom van de kennis 
van goed en kwaad. Van alle dieren, die God de Heer 
gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei 
tot de vrouw:’ Heeft God werkelijk gezegd dat ge van 
geen enkele boom in de tuin moogt eten?’.  De vrouw 
zei tot de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten 
van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: Van 
de vruchten van de boom die midden in de tuin staat 
moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; 
anders zult ge sterven’. Maar de slang zei tot de vrouw: 
Gij zult helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen  
open zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge dan 
gelijk zult worden aan God door de kennis van goed 
en kwaad’. Toen zag de vrouw dat het goed eten was 
van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en 
hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij 
plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van 
aan haar man die bij haar stond, en ook hij at ervan. 
Nu gingen hun beiden ogen open en zijn ontdekten dat 
zijn naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren 

aaneen en maakten daar lendenschorten van. 

Antwoordpsalm: 
Psalm 51, 3-4.5-6a.12-13.14-17

Tweede lezing: Romeinen 5,12-19 (of: 5,12.17-19)
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de 
wereld gekomen en met de zonde de dood: en zo is 
de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen 
gezondigd hebben. (Er was immers reeds zonde in 
de wereld, vόόr de wet er was. Maar de zonde wordt 
niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de 
dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot 
Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van 
Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding 
van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die 
komen moest. Maar de genade van God laat zich niet 
afmeten naar de misstap van Adam. De fout van een 
mens bracht allen de dood, maar God schonk allen 
rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: 
de ene mens Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan 
die ene zonde. De rechtspraak die volgde op de ene 
misstap liep uit op de veroordeling, maar de gratie die 
na zoveel overtredingen verleend werd, betekende 
volledige kwijtschelding.) Door toedoen van één mens 
begon de dood te heersen, als gevolg van de val van 
die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed 
der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, 
leven en heersen, dank zij de ene mens Jezus Christus. 
Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van 
allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en 

leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid 
van één mens allen zondaars werden, zo zullen 
door de gehoorzaamheid van Een allen worden 
gerechtvaardigd.

Evangelielezing: Matteüs 4, 1-11
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn 
gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te 
worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten 
had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op 
Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, beveel 
dan dat deze stenen hier in brood veranderen’. Hij gaf 
ten antwoord: ‘Er staat geschreven: Niet van brood 
alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit 
de mond van God’. Vervolgens nam de duivel Hem mee 
naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw 
van een tempelpoort en sprak tot Hem: ‘Als Gij de Zoon 
van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat 
geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een 
bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge 
uw voet niet zult stoten aan een steen’. Jezus zei tot 
hem: ‘Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God 
niet op de proef stellen’. Ten slotte nam de duivel Hem 
mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle 
koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. 
En hij zei: ‘Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding 
voor mij neervalt’. Toen zei Jezus hem: ‘Weg, satan; er 
staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden 
en Hem alleen dienen’. Nu liet de duivel Hem met rust 
en er kwamen engelen om Hem te dienen.

De eerste lezing en de evangelielezing van 
deze zondag zijn in het leesrooster duidelijk op 
elkaar afgestemd. Beide gaan over verleidingen 
en beproevingen waaraan mensen worden 
blootgesteld. De lezing uit Genesis betreft 
Adam en Eva die de verleiding om de vrucht 
van de verboden boom te eten niet kunnen 
weerstaan, misleid als ze worden door de slang. 
De evangelielezing laat de keerzijde zien: Jezus 
weerstaat juist wel de verleidingen die ‘de 
beproever’ Hem voorhoudt. Door deze teksten 
samen te lezen lopen we het gevaar dat we de 
verschillen (afgezien van de omkering) tussen 
beide niet goed zien. De lezing van Paulus kan 
dit gevaar nog versterken. Hij benadrukt de 
tegenstelling tussen Adam en Jezus, tussen 
zonde, ongehoorzaamheid en dood enerzijds en 
genade, gehoorzaamheid en leven  anderzijds. 
Natuurlijk, Paulus’ benadering heeft een specifiek 
doel op het oog. Hij houdt een theologie voor, hij 
spreekt in metaforen, in typologieën. Maar dan 
moeten zijn woorden ook als zodanig verstaan 
worden, zodat Adam en Jezus niet tegen elkaar 
uitgespeeld worden. Door de verhalen uit Genesis 
en uit Matteüs zorgvuldig te lezen, zien we zowel 
de overeenkomsten als de verschillen tussen 
de verlokkingen waaraan de hoofdpersonen 
worden blootgesteld alsmede hun reacties daarop. 
Misschien is Paulus dan ook beter te begrijpen.

Overeenkomsten
In beide verhalen wordt de verleider opgevoerd, 
de beproever die de mens test op zijn motieven 
en op zijn relatie met God. In Genesis neemt hij 
de vorm aan van een slang, glad en sluw (aroem 
in het Hebreeuws), met gespleten tong. Bij Jezus 
in de woestijn wordt hij ‘beproever’ en diabolos 
genoemd. Letterlijk betekent deze laatste 
aanduiding: degene die uit elkaar werpt, de 
verdeler. Het is de donkere kracht die de eenheid 

tussen God en mens en tussen mensen onderling 
verstoort. Het is de duistere macht die de innerlijke 
onverdeeldheid, de integriteit van de mens aantast 
en daar genoegen in schept. Deze beproever neemt 
woorden van God in de mond om het vertrouwen 
van zijn slachtoffer te wekken. Maar hij zet Gods 
woorden ook naar zijn hand. In Genesis 3 verdraait 
hij tegenover Eva het verbod over de boom 
waarvan zij en Adam niet mogen eten. Hij maakt 
ervan dat zij van geen enkele boom zouden mogen 
eten. Hij doet dat heel sluw, in de vorm van een 
vraag waarop Eva
in haar onschuld niet anders kan dan antwoord 
geven, ze moet de slang verbeteren. De slang geeft 
de woorden van God namelijk niet goed weer. 
Daardoor raakt ze in verwarring. Ze gaat met de 
slang in gesprek en dan is het kwaad eigenlijk 
al geschied. Eva raakt steeds verder verstrikt in 
de door de slang aangebrachte verwarring. De 
slang spiegelt Eva voor dat de boom goddelijke 
kennis zal verschaffen. Het resultaat van deze 
verwarring en van deze illusie is dat ze zwicht 
voor de verleiding om van de boom te eten en 
ze trekt Adam daarin mee. Wanneer ze beiden 
gegeten hebben van de boom van kennis van goed 
en kwaad, gaan hun de ogen open. Terwijl eerder 
hun naaktheid nog natuurlijk was (Genesis 2,25), 
willen ze die naaktheid nu bedekken omdat ze zich 
ervan bewust zijn (hetzelfde woord aroem, wat 
erop duidt dat ze iets van de verdeeldheid die de 
slang typeert, hebben overgenomen). Ze zijn hun 
oorspronkelijke onschuld kwijt. In het vervolg van 
de tekst blijkt dat uit het feit dat ze zich voor God 
verbergen en dat ze de verantwoordelijkheid voor 
hun overtreding afschuiven: Adam op Eva, Eva op 
de slang. Ook Jezus krijgt een vraag voorgelegd, 
zij het indirect: ‘Als U de zoon van God bent...’, met 
andere woorden: ‘Bent U wel de zoon van God? 
Bewijs dat dan eens, laat dat dan eens zien.’ Ook 
Jezus wordt onderworpen aan verbeeldingen, 

aan illusies. Maar Hij pareert de valstrikken van 
de diabolos, de tweespalter, met woorden uit de 
Schrift. Jezus wijkt niet. 

Verschillen 
De tekst van Genesis 3 is een mythisch verhaal 
om het kwaad in de wereld te verklaren. Wat 
traditioneel de ‘zondeval’ wordt genoemd, is een 
noodzakelijke stap in de ontwikkeling van de 
mensheid. De oorspronkelijke eenheid met God 
moet worden verbroken, zodat de mens op eigen 
benen komt te staan en zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Adam en Eva moeten van de boom van 
kennis van goed en kwaad eten om hun geweten 
te vormen, om zich bewust te worden van zichzelf, 
van elkaar en van hun keuzevrijheid. Hun ogen 
gaan open, zegt de tekst. Ze krijgen inderdaad 
kennis van goed en kwaad. Zonder deze kennis 
zouden mensen nooit in staat zijn om voor het 
goede te kiezen. Dat ze dan ook voor het kwaad 
kunnen kiezen, is onvermijdelijk. Ook Jezus’ 
beproeving is noodzakelijk. Het is de Geest zelf die 
Hem naar de woestijn voert. Maar inhoudelijk zijn 
er grote verschillen. Matteüs 4,1-11 verhaalt van 
Jezus’ innerlijke strijd. De diabolos, de beproever, 
wordt opgevoerd om deze innerlijke strijd te 
verbeelden, als het ware te personifiëren. Jezus 
wordt beproefd, zijn motieven worden getoetst 
op de drie levensterreinen waar iets wat op 
zichzelf goed is gemakkelijk kan verkeren in het 
tegendeel. Het zijn de gebieden van de beleving, 
de macht en het bezit. Beleving kan sensatiezucht 
worden, macht kan leiden tot heerszucht en bezit 
kan omslaan in hebzucht. Veertig dagen, een 
woestijntocht lang, wordt Jezus voor vragen van 
levensbelang gesteld. Wil Hij heersen of dienen? 
Wil Hij gloriëren of de aandacht juist van zichzelf 
afleiden? 

wordt vervolgd op Pagina B3
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Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in de 
sacristie van de St. Alfonsuskerk. 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.

*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u: 
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 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.
Elke vrijdag: Noveen OLV  Altijddurende Bijstand: 18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Woord- en 
communiedienst
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Woord- en 
communiedienst
Vanaf 1 november 2019 zijn de diensten van de vrijdag 
verschoven naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering 
blijft op de 2e vrijdag van de maand.

Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.

Elke zondag: Woco: 09.00u.

zo 1 10.00: Woco
 11.45: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 29 19.00: H. Mis
zo 1 08.00: Woco

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

Wekelijkse activiteiten
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke  woensdag spreekuur van de pastoor 17.00u -18.00u.
• HF Men’s Fellowshipgroup : -Persoonlijk Gebed en 
Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand om 19.00u, br. 
Eddy Dragman contacten op 881-5888.
• Elke vrijdagmiddag om 17.00 u, padvinderij (verkenners 
en de kleintjes welpen)  o.l.v. de hr. Pooters  864-9718. 
De groep kijkt uit naar nieuwe leden die mogen zich 
aanmelden.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur, padvinderij (de 
gidsen en kleintjes kabouters) o.l.v. mw. Bijlhout 857-3310.   
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v. 
mw Maya Sleur mob. 850-0790.
Locatie: Paschalisschool
Vieringen
zo 1 08.00: H. Mis met ziekencommunie
 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis
wo 4  18.30: Rozenkransgebed
19.00: Woco
vr 6 18.30: Wereldgebedsdag
za 7 10.00: Woco Huize Albertine
Mededeling
• De pastoor de E.W.G.Woei A Jin zal afwezig zijn van 16 feb 
t/m 11maart, dus geen spreekuur tijdens zijn afwezigheid.

zo 1 08.00: H. Mis
ma 2 17.00: Spreekuur | 17.00: PK EHC
 18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
di 3 17.00: PK H. Vormsel en PK Volwassenen  
do 5 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed
vr 6 06.30: Mis | 18.30: Kruisweg

Mededelingen
zo 1 07.30: Rozenkransgebed | 08.00: Eucharistieviering
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk; H. Mis op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag om 07.00 uur ‘s morgens.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 

za 29 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 1  10.00: Hoogmis 
vr 6 19.00: Kruisweg
za 7 19.00: Eucharistieviering
zo 8 10.00: Hoogmis
za 14 17.00: Huwelijksinzegening 
 Ian de Freitas/Ignora Sajat
 19.00: Eucharistieviering
zo 15 10.00: Hoogmis
Mededelingen
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van warm eten, 
snacks, drank, planten etc. in het paviljoen. 
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• De Plebaan, Pater Esteban Kross, zal uitlandig zijn van 29 
februari t/m 18 maart a.s.

za 29 17.30: H. Mis
wo 4 17.30: Marialof
za 7 17.30: H. Mis

za 29 18.00: Vooravondmis 1e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 1 08.00: H. Mis 1e zondag in de veertigdagentijd met 
kindernevendienst / thuiscommunie ZBZ
ma 2 18.00: H. Mis
wo 4 18.00: H. Mis
do 5 17.00:  Aanbidding bij het Allerheiligste (tot 18.00 
u.)
vr 6 17.30: Kruisweg aansluitend met H. Mis
za 7 18.00: Vooravondmis 2e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 8 08.00: Woord-Comm. dienst 2e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
Mededelingen
• Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en 
zondag kindernevendienst.
• Tijdens de vastentijd elke donderdag vanaf 17.00 
uur tot en met 18.00 uur hebben we aanbidding bij 
het Allerheiligste, tijdens de aanbidding is er ook de 
gelegenheid voor het sacrament van biecht. Goede 
gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
• Elke vrijdag in de veertigdagentijd hebben we om 17.30 
uur de kruisweg in de Driekoningenkerk aansluitend met 
eucharistieviering.
• De komende dagen zal er een rondzendbrief uitgaan 
namens de parochie n.a.v. de Goede week en Pasen. 
• Zijn in de Heer ontslapen: Yolanda Wortel en Agnes 
Sanakim. Onze oprechte deelneming aan de bedroefde 
familie!
• Viering van de jaarlijkse Wereldgebedsdag: vrijdag 6 
maart om 18.30 uur in Sint-Jozef Geyersvlijt en in de 
Combekerk. Thema: ‘Sta op, neem je matras op en wandel’, 
voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.
• Onze felicitaties aan de volwassenen die zondag j.l. het 
Sacrament van het doopsel hebben ontvangen.

zo 1 08.00: Woord-Comm. dienst 1e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst/ thuiscommunie 
ZBZ
zo 8 18.00: H. Mis 2e zondag in de veertigdagentijd met 
kindernevendienst

zo 1 09.00: Woord-Comm. dienst 1e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst/ thuiscommunie 
ZBZ
zo 8 09.00: H. Mis 2e zondag in de veertigdagentijd met 
kindernevendienst 

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN 
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570

Pastoor 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 16.30u.

HEILIGE FAMILIE – Margrietstraat 4
Pastoor: E.H. Guillaume Woei A Jin

Contactpersonen: Mw Ine van Leeuwaarde, t. 8137451 en Mw 
Danielle Wilfrid, t. 8724620

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag). 
Tel. 497253. | Email: hfamilieparochie@gmail.com

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:elke dinsdag en donderdag om 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
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77

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

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS: Botromankistraat 55
Pastoor: pater Ricardo 485029/8671624

Contactpersonen: Zr. Temaka, t. 485456/8764828 en Zr. 
Sandra Wei, t. 8727329

Email: st.franciscusparochie@gmail.com

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

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

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

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 | 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

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

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

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

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

SINT-JOZEF te Geyersvlijt - Kaikoesiestraat 11
Contactpersoon: Mw. I. Hoft - tel. 456 411 

Kerkdiensten: Alle zondagen om 9.00 u. v. m. behalve de 
vierde zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020)

SINT-AUGUSTINUS te Blauwgrond - Louis Goveiastraat 4
Contactpersoon: Mw. K. Ramsaran - tel. 454 253

Kerkdiensten: Alle zondagen om 08.00 u. v. m. behalve de 
tweede zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020

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

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

Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon 
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com 

FB: heiligebernadettekerk

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
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Reguliere bijeenkomsten:
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

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

Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag: 08.00-10.00u: Onderhoud kerk
Vrijdag om 16.00u:Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren in de parochiezaal
Vieringen
zo 1 08.30: H. Mis; H. Communie voor zieken aan huis
ma 2 19.00: H. Mis
di 3 06.30: H. Mis
wo 4 19.00: H. Mis
do 5 06.30: H. Mis
vr 6 07.00: H. Mis
 08.00: Uitstelling H. Sacrament tot 12.00u voor 
aanbidding
za 7 19.00: H. Mis
Mededelingen
• Woensdag en vrijdag vasten en onthouding. 
• Donderdag Kruiswegoefening op Groot Henar
• Vrijdag om 18.00 u H. Kruisweg in de St.Jozefkerk
• Vrijdag 6 maart Oecumenische dienst in Ebenhaezerkerk 
om 19.00 uur.
• Misdienaars worden verzocht mee te doen met al de 
vieringen en activiteiten in de veertigdagentijd

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.00u: PK les
Zaterdag om 16.00u: Onderhoud kerk
Zondag om 11.30u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 1 10.00: H. Mis, zondag 1 in de veertigdagentijd
Mededelingen
• H. Kruisweg op de vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vasten- 
en onthoudingsdagen.

Wekelijkse activiteiten
PK jaar I: Dinsdag om 16.00u.
PK jaar II: Woensdag om 16.00u.
PK jaar III: Donderdag om 16.30u.
Onderhoud kerk: Zaterdag
Vieringen
zo 1 08.30: Woco, zondag 1 in de veertigdagentijd
Mededelingen
• H. Kruisweg op vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vasten- 
en onthoudingsdagen.

zo 1 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 16.00u 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 

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

za 29 19.00: Woco
wo 4 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op 
vooraf gemaakte afspraken)
do 5 10.00-18.00: Spreekuur
 16.30-17.30: Catecheseles EHC (pater) vervolgd door 
de leidsters tot 18.00u.
 19.15: Parochieraad
vr 6 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
za 7 19.00: Eucharistieviering (p. Fransiskus)

Elke 1e zaterdag om 18.30: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke woensdag: 18.30: gebedshaard
vr 28 18.30: Kruisweg

Wekelijkse activiteiten
Elke dinsdag om 16.30: PK Lessen voor EHC door de 
leidsters
Elke dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
Elke woensdag om 16.30: PK Lessen voor H. Vormsel door 
de leidsters
Elke donderdag tussen 16.00-17.00: Spreekuur pastoor
Elke donderdag om 18.30: Eucharistieviering
2e donderdag om 17.00: Begeleiding van communicantjes 
door de pastoor
4e donderdag om 17.00: Begeleiding van vormelingen door 
de pastoor
Vieringen
za 29 19.00: Eucharistieviering
zo 7 19.00: Woco
Mededeling
• Vrijdag 6 maart 2020. Clusterdienst (Sint Antonius 
en Welgedacht-A) in de Sint Antoniuskerk t.g.v. Wereld 
Gebedsdag. Aanvang: 18.30 uur.
• Zondag 8 maart 2020. Kinderdienst (Clusterdienst Sint 
Antonius en Welgedacht-A) in de Sint Antonius kerk t.g.v. 
Wereld Gebedsdag. Aanvang: 09.00 uur

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Wekelijkse activiteiten
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te 
biechten
Vieringen
zo 1 08.00: H. Mis

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

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.00u: Seniorensoos
Dinsdag om 16.30u: PK les
Dinsdag en donderdag: 18.00-19.00: Aerobicles in de 
parochiezaal
Donderdag om 17.00u: PK Groot Henar
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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 MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354

ST. ANTONIUS- Indira Ghandiweg 494. Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206

Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com

Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp

ST. JOZEF-COPIEWEG (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440, 

email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: Thomas Hardjodikromo - Tel. 366205 - 

Mobiel: 8553367 | email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com 
| facebookpagina: St. Jozef Parochie - Copieweg

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

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

HEILIGE DON BOSCO – Nickerie | Industrieweg, Wageningen
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: Mw. I. van Windt-Sproest, m.8874537, t. 
233090

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206

Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104

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

t. 8185517

HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

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.

ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014

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

Wil Hij zich mensen en dingen toe-eigenen of 
wil Hij alles afstaan? Jezus dient de innerlijke 
beproever  van repliek met woorden uit de Schrift 
(Deuteronomium 8,3). En wanneer de diabolos het 
nog eens probeert, nu eveneens met goddelijke 
woorden (Psalm 91,11-12), verslaat Jezus hem 
met diens eigen wapenen. Hij haalt nogmaals 
een woord uit de Schrift aan (Deuteronomium 
6,13), nadat Hij de beproever zijn plaats heeft 
gewezen: ‘Ga weg, Satan!’ Door hem bij zijn naam 
te noemen laat Jezus zien dat Hij sterker is dan zijn 
tegenstander. De diabolos laat Jezus vervolgens 
met rust, hij wijkt voor de engelen.

Paulus
Natuurlijk zijn dit modernere manieren van uitleg 
dan waar Paulus weet van kon hebben. Paulus 
gebruikt retorische stijlfiguren om zijn publiek 
te overtuigen van het belang en de betekenis 
van Jezus. Hij stelt Jezus tegenover Adam om te 
benadrukken hoe overvloedig de genade is, die 
God door Jezus Christus aan alle mensen schenkt. 
Paulus zegt: ‘Adam is de voorafbeelding van Hem 
die komen zou’ (Romeinen 5,14). Letterlijk staat er 
tupos. Adam en Jezus Christus zijn in dit verband 
typologieën, modellen. Het gaat Paulus niet om 
de vraag naar de historiciteit, dat blijkt ook uit 
de door hem veel gebezigde titel ‘Christus’ die Hij 
toevoegt aan de naam Jezus. De vergelijking van 
Jezus met Adam levert voor Adam (en Eva) echter 
alleen maar negatieve kwalificaties op, en dat is 
precies wat Paulus beoogt. Want hoe meer Adam 
(en de mensheid in hem) met dood, overtreding 
en veroordeling wordt verbonden, des te groter 
zijn de genade, de vrijspraak en het leven die 
door middel van Jezus (voor de mensen na Hem) 
in de wereld zijn gekomen. Door deze manier 
van theologiseren worden de mensen die Adam 
vertegenwoordigt aan de kant geschoven, wijzelf 
incluis, want wij horen als christenen dan wel 
bij Christus, als mensheid horen we toch ook bij 
Adam. Gelukkig kennen we de afbeelding van Jezus 
die bij zijn eigen dood afdaalt in het dodenrijk om 
daar alle gestorvenen bij de pols te nemen en te 
redden, Adam en Eva voorop.

Gedachten bij de 
schriftlezingen

vervolg van pagina B2
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Overweging: 
Neem deze Veertigdagentijd de tijd om uw 
relaties met mensen in uw leven onder de loep te 
nemen. Vraag de heilige Geest u te laten zien of 
u iets tegen iemand hebt. Spreek een gebed van 
vergeving uit voor iedereen op wie u kwaad bent 
en laat de heilige Geest u helpen om negatieve 
gedachten te laten varen. En vergeet niet ook uzelf 
te vergeven. Dat gaat misschien niet in een keer 
en mogelijk voelt u zich niet direct anders. Maar 
als u ook maar de kleinste stap in de richting van 
vergeving zet, mag u erop vertrouwen dat God u zal 
helpen. Hij ziet graag dat zijn kinderen eensgezind 
samenleven. (Psalm 133,1).

Gebed
Goede God, in mijn binnenste heeft U uw eeuwig 
Woord gelegd. Ik bid U: open mijn oren en mijn 
hart, opdat ik goed begrijp wat U mij zeggen wil, 
en geef mij kracht en moed ernaar te handelen in 
naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Dagtekst
Deut. 26,16: Vandaag gebiedt de HEER uw God u 
deze voorschriften en bepalingen te volbrengen 
met heel uw hart en heel uw ziel.

Overweging:
Dit waren de woorden waarmee Mozes zijn volk 
aanspoorde in zijn laatste toespraak voor zijn 
dood. Door hun hart en ziel te noemen, maakte hij 
duidelijk dat wat God wil zowel eenvoudiger als 
moeilijker is dan alleen maar wetten gehoorzamen. 
We hebben allemaal iets wettisch in ons. We willen 
precies weten wat God van ons verlangt. Maar 
als we ons zo met wetten bezighouden, lopen we 
gevaar ontmoedigd te raken en bevangen door 
schuldgevoel. Mozes maakte duidelijk dat trouw 
aan God veel verder gaat dan het houden aan de 
regels. Ze komt voort uit het hart, uit het diepste 
wezen als een geliefd kind van God. De grote vraag 
is niet: ‘Wat vereist de wet van mij? of ‘Wat is Gods 
wil voor mij?’ Maar: ‘Wie ben ik?’ Alleen als we 
accepteren dat God ons liefheeft en dat we zijn 
geroepen en gemachtigd om zijn liefde in de wereld 
uit te dragen, kunnen we volledig aanvaarden 
hoe de Vader ons kan uitnodigen om zijn liefde te 
beantwoorden.

Gebed
Barmhartige, U die het licht bent in al onze 
duisternis, ik vertrouw op uw genade en uw 
recht, en bid U: laat mij helder zien welke weg 
mij voert naar uw toekomst. Laat mij aan mijn 
angst en twijfel voorbij komen en vrede vinden 
in uw waarheid, hier, nu en alle dagen, tot in uw 
koninkrijk. Amen.

van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten.

Overweging
We vasten niet omdat we zondaar zijn. We 
vasten omdat we Jezus willen zien. We vasten 
om onze aandacht van onszelf af te wenden en 
troost te zoeken bij de Enige die al onze hoop en 
verwachtingen kan vervullen. Elke keer wanneer 
we onszelf verloochenen – of we nu afzien van 
bepaald voedsel, van tv-kijken of een half uur extra 
slaap – herinneren we onszelf eraan dat het leven 
veel meer inhoudt dan ons eigen plezier. Als we 
vasten, zoeken we Jezus met heel ons hart zodat 
we Hem kunnen vinden (Jer. 29,13). Jezus zei dat 
we geen somber gezicht moeten tonen wanneer 
we vasten. De gedachte daarachter is dat ons 
vasten dient te gebeuren in grote verwachting, 
niet in droefheid en neerslachtigheid. We kijken uit 
naar de liefde van ons hart. Laten we met hoop en 
vertrouwen Jezus’ uitnodiging aannemen. “Sta op, 
mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste.” (Hooglied 
2,10)

Gebed
God, bron van liefde en wijsheid, heel mijn leven 
ben ik op zoek naar wat goed is voor mezelf 
en recht doet aan de ander. Ik bid U: maak mij 
hongerig naar uw Woord. Open mijn hart, zodat 
ik het versta en eruit leef. Dat vraag ik U in naam 
van Jezus, uw Zoon en mijn broeder in eeuwigheid. 
Amen.

Dagtekst
Ester D, 11: Mijn Heer, onze koning, U bent de 
Enige! Kom mij te hulp, ik die alleen sta en geen 
andere helper heb dan U, want ik ga een groot 
gevaar tegemoet.

Overweging: 
Het boek Ester bevat een belangrijke les. We zijn 
allemaal geroepen om op Ester te lijken. God 
roept ons allemaal op om tussenbeide te komen 
voor de mensen om ons heen. Hij nodigt ons uit 
onze gedachten en wensen in overeenstemming 
te brengen met die van Hem en zijn plannen en 
bedoelingen meer lief te hebben dan die van 
onszelf. God is blij als we voor anderen bidden. 
Jezus leerde zijn leerlingen: “Als jullie dan, slecht 
als je bent, goede gaven weten te geven aan je 
kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de 
hemel het goede geven aan wie het Hem vragen.” 
(Mt 7,11). Als we net als koningin Ester met een 
nederig hart bij Hem komen en vragen naar 
Gods wil, kunnen onze gebeden op verrassende 
manieren worden beantwoord.

Gebed
Eeuwige, U bent mijn schuilplaats in donkere 
dagen, uw Woord beschermt mij tegen het kwaad. 
Help mij te bouwen aan een wereld zonder angst, 
waarin volop leven is voor allemaal. Dat vraag ik 
in de naam van Jezus Christus, die mijn Heer en 
Bouwmeester is, vandaag en alle dagen van mijn 
leven. Amen.

Dagtekst
Matteus 5,23-24: Dus als je je offergave naar 
het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je 
broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave 
voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met 
je broeder, en kom dan terug om je offergave te 
brengen.

Dagtekst
Mc 10,25: Een kameel komt gemakkelijker door het 
oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk 
van God.

Overweging:
‘Bemin je vijanden!’ Het gebod van Jezus 
verhindert ons niet in liefde met het vaderland 
verbonden te zijn. Die woorden betekenen ook 
niet dat wij onverschillig moeten blijven voor de 
ongerechtigheid in haar verschillende tijdgebonden 
en historische verschijningsvormen. Deze woorden 
van Jezus schakelen alle haat uit. Ik vraag jullie 
oprecht na te denken over het volgende: hoe zou 
het met het mensenleven gesteld zijn als Jezus die 
woorden nooit had uitgesproken? Hoe zou het met 
de wereld gesteld zijn als wij in onze wederzijdse 
betrekkingen de voorrang gaven aan de haat onder 
mensen, klassen en volkeren? Hoe zou de toekomst 
van de mensheid zich verder ontwikkelen, als 
de toekomst van het individu en de volkeren 
op vijandschap zou steunen? In het licht van 
de ervaringen uit de geschiedenis en bepaalde 
concrete gebeurtenissen zou de mens soms de 
indruk kunnen krijgen dat de liefde haar macht 
verloren heeft en dat het onmogelijk geworden 
is haar in de praktijk om te zetten. Toch zal de 
liefde steeds blijven zegevieren. De liefde zal nooit 
overwonnen worden. Was dit niet zo, dan zou de 
mensheid tot de ondergang veroordeeld zijn.

Gebed
Eeuwige, heel de schepping roemt uw glorie, uw 
goedheid kent geen einde. Maar veel te vaak gaan 
we aan U voorbij, verblind als we zijn door eigen 
belang. Ik bid U: genees mijn blindheid. Dat ik zie 
wat belangrijk is in uw ogen, U die de Enige bent tot 
in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Jesaja 55,11: Zo zal het ook gaan met mijn woord. 
Het komt voort uit mijn mond; het keert niet 
vruchteloos naar Mij terug.

Overweging:
Gods woord is niet alleen standvastig en sterk; 
het is ook liefdevol. Het is zo vervuld van zijn 
liefde dat het is mens geworden en onder ons 
heeft gewoond (Johannes 1,14). Dit Woord uit de 
mond van de Vader. Jezus, keerde pas terug naar 
zijn Vader toen zijn zending voltooid was: toen wij 
vergeving konden ontvangen. Elke dag overspoelt 
God ons met zijn levend woord, Hij biedt genezing 
aan gebroken gezinnen, aan door drugs geteisterde 
buurten. Hij stort zegeningen uit als een zachte 
regen die vrede brengt waar chaos heerst, en hoop 
in plaats van wanhoop. Het enige wat we moeten 
doen is, royaal aannemen wat Hij zo royaal geeft.

Gebed
Goede God, uw verbond met mensen is 
doorgegeven door al wie ons in geloof zijn 
voorgegaan. Ik bid U: maak mij bewust van uw 
Woord en geef dat ik uw erfdeel waardig ben. Laat 
deze ruimte een huis zijn, waar ik op adem kom en 
mij laat leiden door uw Zoon, Jezus, vandaag en alle 
dagen. Amen.

Dagtekst
Mt 9,15: Er zullen dagen komen dat de bruidegom 

gebeden voor iedere dag
Maandag 01 maart

Zaterdag 06 maart

dinsdag 02 maart

Donderdag 04 maart

Vrijdag 05 maart

woensdag 03 maart

Bezoek de website van het Rk 
Bisdom : 

www.bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

Bezoek ook 
de website van mhoog:

omhoog.org
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