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Melvin Mackintosh – 

Gebedswake
Op vrijdag 20 maart om 12.00 uur ’s middags 
start in de kathedrale basiliek in Paramaribo 
de gebedswake 24 uur voor de Heer. 24 uren 
achtereen, in de middag, ’s avonds, ’s nachts tot 
de volgende dag op zaterdag 21 maart zal de 
kathedrale basiliek geopend zijn en kan men 
er terecht om in stilte te bidden of mee te doen 
met een van de groepen die zullen voorgaan in 
smeekbeden, bijbelreflectie, rozenkransgebed, 
kruiswegbeoefening of vrije gebeden. De 
gebedsvormen worden afgewisseld met 
momenten van stille aanbidding en meditatie. 
Na de eucharistieviering waarin Mgr. Wilhelmus 
de Bekker celebreert, wordt het Allerheiligste 
uitgestald.
Het thema voor deze vijfde editie van de 
gebedswake 24 uur voor de Heer is de Bijbel, het 
levende Woord van God, in lijn met het Jaar van 
het Woord van God, dat loopt tot 30 september 
2020. Alle deelnemende groepen zijn gevraagd om 
het thema te verwerken in hun gebedsvorm en 
overwegingen. Het gebedenboekje Heer, kom mij te 
hulp, dat speciaal voor de gebedswake 24 uur voor 
de Heer wordt uitgegeven, maar ook voor andere 
devoties geschikt is, zal ook deze keer te koop zijn. 
Tijdens de gebedwake is er ook gelegenheid tot 
biechten. Verschillende biechtvaders, priesters, 
zullen op elk moment gedurende de 24 uur voor 
de Heer in de kathedrale basiliek aanwezig zijn 
om de biecht af te nemen. Ook dit jaar is er een 
verscheidenheid aan groepen die zullen deelnemen: 
van religieuze organisaties, congregaties zoals 
die van de Dienaressen van de Heer en de Maagd 
van Matara tot en met werkgroepen en pastorale 
organisaties zoals het ziekenhuispastoraat en 
Stichting Marriage Encounter Suriname. Eenieder 
wordt uitgenodigd om mee te doen met dit 
mooie initiatief en deel te zijn van een universele 
gebedswake. Net als de opening zal de sluiting 
plaatsvinden met een eucharistieviering op 
zaterdag 21 maart om 12.00 uur. Elders in dit blad 
vindt u een compleet overzicht van de gebedswake 
24 uur voor de Heer.

Contact met God
De Pauselijke Raad ter bevordering van de Nieuwe 
Evangelisatie lanceerde in 2014 het initiatief ’24 
uur voor de Heer’. Het idee voor dit initiatief is de 
oproep aan alle katholieken overal in de wereld 
om zich in diezelfde periode geheel vrij te maken 
voor toewijding aan de Heer Jezus Christus. In 
zijn apostolische brief Misericordia vultus riep 
paus Franciscus op tot enkele aanvullingen op de 
kalender van het kerkelijke jaar en nam ’24 uur voor 
de Heer’ hierin op. De eucharistische aanbidding 
24 uur voor de Heer dient gehouden te worden op 
de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde 
zondag in de veertigdagentijd. Deze wordt dan 
ook in verschillende bisdommen in de wereld op 
hetzelfde tijdstip gehouden.

Ons contact met God bestaat vooral uit gebed. 
We kennen verschillende gebedsvormen: het 
dankgebed, de verootmoediging, smeekbeden, 
lofprijzing en aanbidding. De aanbidding kan op 
verschillende manieren: stil of luidop met gebed of 
zang. Bij eucharistische aanbidding staan we niet 
alleen stil bij de aanwezigheid van Christus in de 
eucharistische gedaanten, maar ook bij het Woord 
dat God tot ons spreekt, het werk van de heilige 
Geest, de vrede die God ons geeft door Zijn Zoon, 
het lijden van Christus en Zijn verrijzenis.
‘De biecht als sacrament van de goddelijke 
barmhartigheid dient weer een meer centrale 

plaats te krijgen in het leven van de gelovigen,’ zegt 
paus Franciscus. We richten ons tot God omdat we 
ons ervan bewust zijn dat Hij barmhartig is. God 
is de enige die ons van onze zonden kan reinigen. 
Deze gebedswake is volgens paus Franciscus een 
gunstige gelegenheid om het sacrament van de 
biecht intens te beleven. Door dit sacrament van 
de verzoening vindt men de weg weer om terug te 
keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed 
te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te 
ontdekken. 

Eucharistische aanbidding 24 uur voor de Heer

Op 1 maart 2020, de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd, sprak  Paus Franciscus op het Sint 
Pietersplein over Jezus Die naar de woestijn ging en 
daar op de proef werd gesteld door de duivel.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Op de eerste Vastenzondag verhaalt het Evangelie 
(Mt. 4, 1-11) dat Jezus na Zijn doop in de Jordaan, 
“door de Geest naar de woestijn gevoerd werd om 
door de duivel op de proef gesteld te worden” (Mt. 
4, 1). Hij bereidt zich voor op Zijn zending om het 
Rijk der hemelen te verkondigen. Hij doet dat zoals 
Mozes en Elia in het Oude Testament,  met een 
vasten van veertig dagen.

De eerste bekoring
Na deze vastentijd komt de verleider, de duivel, 
te voorschijn en probeert Jezus drie keer in 
moeilijkheden te brengen. De eerste bekoring 
wordt ingegeven door het feit dat Jezus honger 
heeft. De duivel stelt Hem voor: “Als Gij de Zoon 
van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in 
brood veranderen” (Mt. 4, 3). Een uitdaging.
Maar Jezus’ antwoord is kort en goed. “Er staat 
geschreven: Niet van brood alleen leeft de 
mens, maar van alles wat uit de mond van God 
voortkomt” (Mt. 4, 4). Hij verwijst naar Mozes die 
het volk herinnert aan de lange weg in de woestijn. 
Het volk heeft geleerd dat haar leven afhankelijk is 
van Gods Woord.

De tweede poging
Daarna onderneemt de duivel een tweede poging 
(Mt. 4, 5-6), maar nu geniepiger. En hij citeert ook 
hier de Heilige Schrift. De strategie is duidelijk: “als 
Gij zoveel vertrouwen hebt in de macht van God, 
wel ervaar het eens, de Schrift verklaart trouwens 
dat Ge door de engelen geholpen wordt.”

Maar ook dan laat Jezus zich niet in de war 
brengen, want wie gelooft, weet dat God hem 
niet op de proef stelt. Jezus vertrouwt op Gods 
goedheid. Bijgevolg beantwoordt Jezus de 
woorden van de Bijbel die satan op zijn manier 
interpreteert, met een ander citaat: “Er staat ook 
geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de 
proef stellen” (Mt. 4, 7).

De derde bekoring
Tenslotte onthult de derde poging de ware 
gedachte van de duivel (Mt. 4, 8-9). Aangezien de 
komst van het Rijk der hemelen het begin betekent 
van zijn nederlaag, wil de boze Jezus afleiden van 
de vervulling van Zijn zending. Hij biedt Hem het 
perspectief aan van een politiek messianisme.
Maar Jezus wijst de verafgoding van de macht en 
menselijke eer af en verjaagt de verleider tenslotte 
met de woorden: “Weg, satan, er staat geschreven: 
De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen 
dienen” (Mt. 4, 10). En op dat ogenblik naderen 
engelen tot Jezus, die trouw blijft aan de Vader, om 
Hem te dienen.

Het Woord van God
Dat leert ons één ding: Jezus gaat niet in gesprek. 
Jezus antwoordt de duivel met het Woord van God, 
niet met Zijn woord.
In de bekoring gaan wij er dikwijls mee in gesprek, 
wij gaan in gesprek met de duivel: ja, maar ik kan 
dat doen ..., daarna ga ik biechten, en dan dit en dat 
....Ga nooit in gesprek met de duivel!
Jezus doet twee dingen met de duivel: Hij verjaagt 
hem of, zoals hier, Hij antwoordt met het Woord 
van God. Opgelet: nooit in gesprek gaan met de 
bekoorder.
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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.ORGLECTIO 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

wordt vervolgd op pagina A4

Pater Kumar Irudayasamy – 

Hoogfeest H. Jozef
Op 19 maart vieren wij het hoogfeest van de H. 
Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. Jozef is 
geboren in Bethlehem uit het koninklijke geslacht 
van David. Wat weten we eigenlijk van hem? Niet 
meer dan dat de Bijbel ons vertelt dat hij een 
eenvoudige handwerksman was, een timmerman 
in Nazareth. Niet zozeer door zijn afkomst, maar 
door voedstervader van Jezus te worden, is hij 
hoog in aanzien gestegen. Wat zegt de Bijbel 
ons nog meer over de H. Jozef? Die verhaalt ons 
slechts dat hij rechtvaardig was en trouw zijn hoge 
roeping als beschermer van Jezus en de Maagd 
Maria heeft vervuld.  De bitterste uren van zijn 
leven waren wel die toen hij vernam dat Maria 
reeds zwanger was voor zij gingen samenwonen 
en hij erover nadacht in stilte van haar te scheiden. 
Hij wilde Maria niet in opspraak brengen. (Mt.1,19) 
Deze bitterste uren mogen we beslist tot het 
verlossingswerk rekenen. Toen verscheen hem in 
een droom een engel met de boodschap dat wat in 
Maria was verwekt het werk was van de H. Geest. 

De H. Schrift zegt dat hij na deze mededeling Maria 
bij zich in huis nam. En dan zien we de H. Jozef 
verder heel bescheiden in de heilsgeschiedenis op 
de achtergrond aanwezig zijn. 

Patroonheilige
Volgens een oude traditie is Jozef vóór het 
openbare leven van Jezus gestorven. Hij had dus de 
mooiste dood die een mens maar kan hebben: in 
de armen van Jezus en Maria is hij heengegaan. Zo 
nederig is hij ook eeuwenlang door de geschiedenis 
van de Kerk gegaan. Pas in de 15e eeuw na 
Christus begint zijn verering die werd bevorderd 
door de H. Brigitta van Zweden en de H. Bernardus 
van Siëna. In 1621 werd zijn feest op 19 maart voor 
heel de kerk voorgeschreven. 

19 maart feestelijke hoogmis in de St.-Jozef Geyersvlijt
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Viering valentijnsdag in de H. Driekoningen

geloof & leven
Laat de Heer je reinigen
Rosanda Courtar – 

Lucas 5,12-16
Het evangelisatieteam van Fatima-begikerki gaat 
elke maand naar Coronie en Nickerie om samen 
met de gelovigen daar begikerki, de woord-en 
gebedsdienst in het Sranan te houden. Op vrijdag 
10 januari jl. ging de prediking over Jezus vragen 
je te reinigen. We deden de overweging samen, 
het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas 5,12-16. In dit Schriftgedeelte 
smeekt een melaatse: 'Heer, als Gij wilt, kunt Gij 
mij reinigen’. Jezus stak de hand uit, raakte hem 
aan en sprak: 'Ik wil, word rein’. En terstond 
verdween de melaatsheid. Vervolgens verbood 
Jezus hem iemand te vertellen over de genezing, 
die in de tekst reiniging wordt genoemd. 'Maar,' zo 
zei Hij, 'ga u laten zien aan de priester en offer voor 
uw reiniging zoals Mozes heeft voorgeschreven 
om hen het bewijs te leveren.' Door deze reiniging 
werd door steeds meer mensen over Jezus 
gesproken en grote volksmenigten stroomden 
samen om Hem te horen en van hun kwalen 
genezen te worden. Hij trok zich telkens terug in de 
eenzaamheid om te bidden.

Zijn wij melaatsen?
Wat is melaatsheid? Melaatsheid kennen wij ook 
wel als lepra. Deze is een besmettelijke huid- en 
zenuwziekte die wordt veroorzaakt door een 
bacterie. Een huid- en zenuwziekte, dus ze tast je 
aan van binnen én van buiten. Verder weten we dat 

een bacterie de oorzaak ervan is. Iets valt dus ons 
binnenste en buitenste aan. Maar lepra is toch een 
ziekte van vroeger? Van de tijd dat Petrus Donders 
op Batavia mensen met deze ziekte verzorgde? De 
Heer wil ons in deze lezing uitdagen na te denken 
over wat ons aantast van buiten: wat is er niet 
goed aan je, iets wat eenieder kan zien? Lijd je aan 
een ziekte, scheld je op andere weggebruikers in 
het verkeer, gebruik je drugs, heb je wisselende 
partners? Of valt de bacterie ons binnenste aan: 
ben je depressief, zie je geen hoop in jouw situatie, 
ben je angstig voor morgen, heb je steeds die 
situatie voor ogen waarin iemand je pijn heeft 
gedaan, je heeft teleurgesteld, heb je zoveel zorgen 
die je met niemand kan delen? Als je op een van 
deze vragen ja hebt geantwoord of meteen aan een 
van je zwakheden denkt, mi lobi brada of sisa, yu 
ab’ lepra. Maar we schrijven elkaar daarmee niet 
af; we geven toe dat er iets niet oké is. Durven wij 
anderen op hun melaatsheid te wijzen? Of blijven 
we stil voor de lieve vrede?

Vinger op de zere plek
Leg de vinger op de zere plek, uit liefde. We moeten 
elkaar op onze zwakheden wijzen. Waarom, zul 
je denken? In 1 Tessalonicenzen 5,12 staat:‘Wij 
roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven 
terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, 
de zwakken te ondersteunen en met allen geduld 
te hebben’. Uit liefde voor God en voor elkaar 
moeten wij elkaar dus terechtwijzen. Twee: 
melaatsheid is besmettelijk en besmetting treedt 

op door ademhaling, hoesten en niezen. Melaatsen 
zijn vaak in de buurt van andere zieke mensen, 
want de gezonde mensen blijven uit de buurt. 
Als wij mensen niet corrigeren, worden ze alleen 
maar erger, doordat ze gezelschap van anderen 
opzoeken, die ook ziek zijn. Drie: de bacterie is 
soms aanwezig, maar we zien die niet en hebben 
een ander nodig om ons erop te wijzen. De vijand, 
de satan is de bacterie die ons aanvalt in onze 
gezondheid, in onze financiën, in onze gezinnen, in 
ons werk, in onze Kerk.

Jezus alleen kan ons reinigen
Soms weten we dat we ‘vuil’ zijn, maar we zoeken 
onze reiniging op de verkeerde plekken; nieuwe 
kleren, dure vakanties, allerlei wonderdoktoren 
kunnen ons niet reinigen. We kunnen elkaar 
terechtwijzen en voor elkaar bidden, maar we 
hebben geen kracht onszelf te reinigen. Alleen 
Jezus kan ons reinigen! Laten wij Hém daarom 
smeken. Kunnen wij net als de melaatse man ter 
aarde vallen? Laten wij nederig Zijn troon van 
genade naderen, wetende dat wij niets hebben dan 
onze lofzang en ons geloof; wetende dat Hij alles 
voor ons over heeft. ‘Heer, als Gij wilt...’ Jezus wil 
altijd! Hij wacht slechts op onze vraag. En wanneer 
wij vragen, antwoordt Hij! En dat niet alleen, Hij 
strekt zijn hand uit en raakt onze vuile levens, 
lijven, onze zonden, onze hebi’s, ons verdriet aan 
en geeft de opdracht ‘word rein!’ Denk je dat 
een melaatse met zweren het prettig vindt als je 
hem aanraakt? Het doet pijn, maar het is net die 
genezende aanraking die wij hebben. 

En terstond verdween de melaatsheid
Jezus stuurde de man die nu genezen was om zich 
te tonen aan de leiders van de kerk. Onze leiders 
hebben ook bewijs van Gods glorie in jouw leven 
nodig. Zo kunnen zij anderen bemoedigen en 
bouwt God nog meer aan hun geloof. Er is niets 
prettigers dan dat je ziet dat God werkt in een 
voor mensen onmogelijke situatie. Het motiveert 
ook hen nog meer om dit werk te blijven doen. 
Daarnaast moeten zij op de hoogte zijn van wat 
God voor je heeft gedaan, want je hebt begeleiding 
nodig. Je hebt richting nodig. Wat doe je nu je 
genezen bent? Hoe hou je je genezing intact? Lees 
dagelijks in je bijbel en doe wat Gods woord je 
opdraagt. Praat met God, maar wees ook stil om te 
luisteren naar Hem. Praat met anderen over God, 
bijvoorbeeld in een gebedsgroep en bezoek de 
kerkdiensten wekelijks. Ontvang het Lichaam van 
Christus om gesterkt elke week in te gaan. Geef 
een offer voor je genezing. Zet jouw offergave in de 
collectebak. Zet je tijd in door te werken in de Kerk 
en in de gemeenschap. Vertel andere melaatsen 
over Jezus die het wonder van jouw genezing heeft 
gedaan en dat Hij nog zoveel meer melaatsen wil 
aanraken en reinigen. Zodat in een steeds wijdere 
kring over Hem wordt gesproken.

Blijf in contact met de Vader
Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om 
te bidden. Jezus staat steeds in contact met Zijn 
Vader. Alleen als je in contact blijft met de Bron van 
Leven kan Hij je vullen. Hij geeft Zijn Vaderliefde, 
talenten en gaven om Zijn werk te doen: liefde voor 
je gezin, familie en vrienden, kracht om door de 
stormen van het leven te gaan, nieuwe hoop voor 
morgen en meer geloof om de volgende tree van 
ons leven te beklimmen. Laat het enige wat wij 
overdragen, zijn dat iedereen een relatie met Jezus 
wil, zoekt en onderhoudt.

Wielfred T. Tjin A Tam - 

Eucharistieviering 
Terwijl op andere plaatsen in ons land, thuis of in 
openbare gelegenheden festiviteiten in verband 
met Valentijnsdag gaande waren, begroette en 
verwelkomde de lector in de H. Driekoningenkerk 
van harte een honderdtal parochianen – 
waaronder dertig gehuwde echtparen –  aan 
het begin van een eucharistieviering op deze 
Valentijnsavond. In deze dienst werd ook World 
Marriage Day (WMD) gevierd. Wereldwijd wordt 
WMD gevierd op de tweede zondag van de maand 
februari. Pater Kumar Irudayasamy gaat voor in de 
dienst, geassisteerd door een drietal misdienaars, 
misdienettes, één lector, drie communie-uitreikers 
en 1 cantor/communie-uitreiker. Het intredelied 
was ‘Vrede voor jou, hierheen gekomen’. De eerste 
lezing werd gehaald uit 1 Johannes (4,7-12): 
‘Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de 
liefde komt van God’.
Tussenzang was psalm 18: ‘Heer, U heb ik lief, mijn 
sterkte zijt Gij’ en het evangelie volgens Johannes 
(15,9-12): ‘God is liefde’.

Gehuwde paren
“Het is mooi om vandaag Valentijnsdag samen te 
beleven hier in Gods huis,” begon pater Kumar 
zijn overweging. “Om te zien hoeveel jullie van 
elkaar houden. Om te beleven dat jullie wederom 
elkaar trouw beloven, en dat wij dat samen mogen 
vieren. Het kan niet anders of er heerst blijdschap 
vandaag, en dankbaarheid. Je kunt het gewoon zien 
en voelen, een feestdag!” Pater sprak ook tot de 
huwelijksparen aanwezig. “Het zou niet goed zijn 
om alleen maar te roepen hoe mooi het allemaal 
wel is of te spreken over wat jullie waarderen in 

elkaar, jullie oprechtheid en humor, gedrevenheid 
misschien nog meer. Maar jullie zijn hier bovenal 
gekomen om Gods zegen te vragen over jullie 
huwelijk. Om Hem te danken dat Hij jullie eens bij 
elkaar heeft gebracht en vanavond ook weer om 
ook een stukje onderwijs vanuit de Bijbel mee te 
krijgen over huwelijk en relatie. Gods zegen, en 
Hem danken voor alles!” 

De goede boodschap
Pater vervolgde: “We hebben in de eerste lezing en 
het evangelie gehoord dat liefde boven alles staat, 
liefde tot God en tot elkaar.  Dus liefde staat als de 
basis voor het huwelijk. Over die liefde spreken de 
lezingen van vandaag. Laten wij elkaar liefhebben, 
want de liefde is uit God. God ís liefde, schrijft 
Johannes zelf. Hij laat zien wat echte liefde is, en 
wie bij Hem hoort, leert die liefde! Gods liefde, 
dat klinkt misschien heel verheven. Dát is nu de 
liefde van God. Hij houdt van mensen, ondanks hun 
fouten. Hij wil ons redden, wat het ook mag kosten. 
Jezus wilde er zelfs zijn leven voor geven. Dát is 
goddelijke liefde. 

wordt vervolgd op pagina A4
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19 maart feestelijke hoogmis 
in de St.-Jozef Geyersvlijt

Viering valentijnsdag in de H. Driekoningen

MET DE DUIVEL GAAT MEN 
NIET IN GESPREK

Satan vandaag
Ook vandaag verschijnt satan in het leven van 
de mensen met zijn aanlokkelijke voorstellen. 
Hij mengt zijn stem met de vele stemmen die het 
geweten proberen te verzwakken.
Van alle kanten komen boodschappen met 
de uitnodiging “zich te laten bekoren” om de 
dronkenschap van de overtreding te ervaren.
De ervaring van Jezus leert ons dat de bekoring 
een poging is om andere wegen te gaan dan die 
van God: doe dat maar, ‘t is geen probleem, daarna 
vergeeft God u; neem toch eens een dag plezier 
voor u ... - Maar het is zonde! – Wel nee, ‘t is niets.....

Een illusie
Alternatieve wegen, wegen die ons het gevoel 
van zelfgenoegzaamheid geven, van het leven te 
genieten als een doel op zich. Het is allemaal een 
illusie... Hoe meer wij ons van God verwijderen, 
des te meer wij ons weerloos en ontwapend voelen 
tegenover de grote problemen van het bestaan.
Moge de Maagd Maria, die de kop van de slang 
verpletterd heeft, ons in deze Vastentijd helpen om 
waakzaam te zijn tegenover de bekoringen. Dat wij 
ons niet onderwerpen aan  welke afgod van deze 
wereld dan ook, maar Jezus volgen in Zijn strijd 
tegen het kwaad. Dan zullen ook wij verwinnaars 
zijn zoals Jezus.

(Bron: RKDoc/bewerkt-mk)

Onvoorwaardelijk, je hoeft die liefde niet te 
verdienen. Gévende liefde, God wordt er zelf niet 
beter van”. Pater Kumar benadrukte liefde als de 
goede boodschap: “Liefde, zelfs voor vijanden. 
Liefde die tot het uiterste gaat om de ander te 
winnen. Zo is de liefde van God. Dat is de goede 
boodschap, die hier in de kerk telkens klinkt, en 
die ik jullie vandaag ook mag brengen: de grote, 
heilige God houdt van jullie! Niet om wie je bent, 
maar zelfs ondanks wie ik ben. Leven in liefde is 
een grote rijkdom. Getrouwd zijn is niet niks, het 
is eigenlijk: jezelf uitleveren! Trouw zijn is het 
belangrijkste, in goede en slechte tijden, door dik 
en dun. Laten we in onze kring met onze partner 
de liefde van God uitstralen, liefdevolle mensen 
zijn en blijven, een beetje hemel maken voor onze 
wederhelft als eerste en tot onze naasten met wie 
we wonen en werken”. 

Vernieuwing huwelijksbeloften
Alle echtgenoten werden uitgenodigd voor 
het priesterkoor te komen staan en een 
valentijnskaarsje in ontvangst te nemen. De 
eerste wordt aangestoken bij de paaskaars. Onder 
het zingen van het lied ‘Ave Maria’ - (van Haag) 

door het Salvatorkoor - wordt het vlammetje 
doorgegeven aan de overige echtparen. In stilte 
worden de huwelijksbeloften vernieuwd met de 
brandende kaarsjes in de hand. Hierna zingen de 
aanwezigen – ondersteund door het koor – het 
(trouw)beloftelied: ‘Hier sta ik, Heer, en geef U’. 
Pater besluit met: “De Heer beware u alle dagen 
van uw leven. Moge Hij voor u een trooster zijn bij 
tegenspoed, een helper bij voorspoed. Moge Hij uw 
huis en uw gezin met rijke overvloed zegenen door 
Christus onze Heer. Amen”.

Houd de vlam van de liefde brandend
Aan het eind van deze mooie en inspirerende 
viering werden de echtparen uitgenodigd op de 
treden van het priesterkoor te komen staan. Het 
Salvatorkoor met dirigente Sandra de Boer brengt 
‘The Wedding’ op prachtige wijze ten gehore. De 
gehuwden ontvangen een mooie boeklegger/een 
mooi prentje met de tekst: Houd de vlam van de 
liefde brandend.  Op het kerkplein wordt deze 
mooie valentijnsavond afgesloten; de aanwezigen 
zijn gezellig samen en genieten van de hartige 
hapjes en de lekkere drankjes geserveerd door 
parochiemedewerkers.

Paus Pius IX heeft hem tot patroon van de Kerk 
verheven. Tevens geldt hij als de patroon van 
een zalige dood. Paus Johannes XXIII heeft zijn 
naam opgenomen in de Romeinse canon van 
de H. Eucharistie en zo bidden wij die in elke 
eucharistieviering in het dankgebed na de 
consecratie. Redenen genoeg om een voorbeeld aan 
die nederige H. Jozef te nemen, hem te vereren en 
aan te roepen voor een zalige dood.

Patroonsfeest St.-Jozef
In parochie Noord hebben we in Geyersvlijt de Sint-
Jozefkerk; Sint-Jozef staat als patroon van deze 
kerk. We hebben op 18 december jl. het 25-jarig 
bestaan van de kerk gevierd en we blijven dit feest 
gedenken gedurende dit hele jaar. Daarom zullen 
wij het komende patroonfeest groots vieren. Wij 
hebben op donderdag 19 maart a.s. om 18.00 uur 
een feestelijke hoogmis in de Sint-Jozefkerk in 
Geyersvlijt. U bent allen van harte uitgenodigd 
voor deze viering.Op de jubileumdag hebben we 
een gedenkprentje uitgegeven met het gebed 
op voorspraak van Sint-Jozef dat wij dan samen 
bidden: 
Nabije God, Vader van ons allen, wij danken 
U,  dat 25 jaar geleden de Sint-Jozefkerk werd 
ingezegend. U heeft ons de voedstervader van 
het goddelijke kind Jezus, H. Jozef geschonken 
als patroonheilige van onze kerk. Hij staat 
als beschermheilige van de heilige Kerk, onze 
kerkgemeenschap en parochie. Wij bidden 
U, schenk ons op voorspraak van H. Jozef de 
eenheid onder allen, onder onze gezinnen, 
families en onder de gelovigen.O, H. Jozef op 
voorspraak van u bidden wij om veel priester- en 
kloosterroepingen,  heilige priesters en leken. 
God laat uw zegen altijd op ons rusten. Dit 
vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.  
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We zullen ons hier vooral richten op de lange 
evangelielezing over Jezus en de Samaritaanse 
bij de waterput. Verschillende elementen van dit 
verhaal worden helderder tegen de achtergrond 
van oude joodse verhalen over ‘de wandelende 
waterput’. Deze waterput was, volgens de traditie, 
de rots waarop Mozes sloeg om het volk water 
te geven. Daarover gaat de lezing uit Exodus 17, 
waarin het volk roept: ‘Geef ons te drinken’, zoals 
Jezus in Johannes 4 zal zeggen: ‘Geef Mij te drinken.

Wandelende waterput
Volgens vroege joodse tradities schiep de Eeuwige 
op de avond van de zesde scheppingsdag, na 
de mens, ook nog de waterput. Deze volgde de 
rechtvaardigen en voorzag hen van levend water. 
Als Abraham, of later Jakob, naar die waterput 
toe liep, welde het water vanzelf omhoog, hun 
tegemoet, zodat ze niet moeizaam hoefden te 
putten. Toen de drie mannen bij Abraham kwamen, 
keek hij schuins naar de waterput, en aan het 
oprijzende water zag hij dat het Godvrezende 
gasten waren. En Laban wilde Jakob niet laten 
gaan na twintig jaar arbeid, omdat er dan weer 
moeizaam geput moest worden, terwijl voor Jakob 
het water vanzelf oprees. Deze zelfde waterput 
wachtte Israël op in de woestijn, en was de rots 
die het volk water gaf toen het dorst had. Hij 
zou het volk veertig jaar volgen. Paulus neemt 
in 1 Korintiërs 10,4 deze traditie onbekommerd 
over door over Israël in de woestijn te zeggen: 
‘Ze dronken uit de geestelijke rots die hen 
volgde – en die rots was Christus.’ Dat was dus, 
volgens de traditie, de rots waarop Mozes sloeg in 
Exodus 17. Deze komt opnieuw ter sprake in een 
merkwaardige korte passage in Numeri 21,16-
18, waar het reistraject van de Israëlieten wordt 

opgesomd in plaatsnamen. Bij de plaats Beër 
(waterput) wordt gerefereerd aan de Eeuwige 
die het volk water gaf, en wordt een klein lied 
geciteerd dat Israël daarbij zou hebben gezongen 
en dat begint met: ‘Wel op, waterput!’ In onze 
vertalingen wordt vermeld dat het ‘van daar 
naar Mattana’ ging, maar de Aramese parafrase 
(targum) vertaalt: ‘Vandaar was dit het geschenk 
(mattana)’ – waarna de wandelende waterput 
kortweg als ‘het geschenk’ kon worden aangeduid.

Het geschenk
Hier ligt een belangrijke link naar Johannes 4, want 
het verklaart die merkwaardige formulering van 
Jezus in zijn eerste repliek aan de Samaritaanse: 
‘Als je wist van het geschenk (doron) van God en 
wie het is die tegen je spreekt, dan zou je Hém 
gevraagd hebben en Hij zou je levend water 
gegeven hebben’ (4,10). Zolang je de verwijzing 
naar de wandelende waterput niet herkent in 
dat woordje doron, rechtstreekse vertaling van 
het Aramese mattana, lijkt het een overbodig en 
onhandig onderdeel van de zin. In zijn volgende 
repliek, in 4,14, zegt Jezus dat het water dat 
Hij geeft in de ontvanger ‘een bron zal worden, 
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’: 
een verwijzing naar diezelfde wandelende put 
waarin het water voor Gods rechtvaardigen altijd 
vanzelf opwelt. In Johannes 4 treffen we dus als 
het ware twee putten naast elkaar: enerzijds de 
Jakobsput waaraan de Samaritanen traditionele 
claims ontlenen (‘Jakob, onze voorvader’; 4,12), 
die diep is en waaruit moeizaam geput moet 
worden; en anderzijds Jezus als de wandelende 
waterput, het geschenk van God, waarvan het 
water altijd opwelt, tot eeuwig leven. Deze put 
is toekomstgericht, terwijl de Jakobsput aan het 

verleden bindt. In heel de uitwisseling tussen Jezus 
en de vrouw blijft dat meeklinken: zij refereert 
aan tradities, claims, verleden, terwijl precies 
haar eigen verleden naar traditionele maatstaven 
troebel lijkt te zijn – en Jezus refereert aan wat 
komt en wat bevrijdt van alle oude claims en 
oordelen.

Waterputverhaal
In en buiten de Bijbel kennen we uit de oudheid 
‘waterputverhalen’ die variëren op een 
gemeenschappelijk patroon: een man en een meisje 
ontmoeten elkaar bij een put, buiten de stad, in de 
natuur. Ze hebben elkaar nodig om bij het water 
te komen en lijken zodoende voor elkaar bestemd. 
Maar in de stad, of in het huis (dus in de cultuur) 
blijken er obstakels te zijn, die te maken hebben
met stand, kaste, clan, traditie of bijzondere eisen 
die de vader van het meisje stelt. Waterputverhalen 
zijn dus altijd een tweeluik: eerst de ontmoeting 
buiten, dan de verwikkelingen binnen. In de natuur 
lijk je voor elkaar geschapen, in de cultuur staat 
er van alles tussen. De bijbelse waterputverhalen 
waarop Johannes 4 voortborduurt, zijn die over 
Abrahams knecht en Rebekka (Genesis 24), Jakob 
en Rachel (Genesis 29) en Mozes en de dochters 
van Rehuël (Exodus 2), en dan met name de manier 
waarop deze verhalen later in targum en midrasj 
worden doorverteld.

liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Derde zondag in de veertigdagentijd

Eerste lezing: Exodus 17, 3-7
In die dagen, leden de Israëlieten tijdens de 
woestijntocht hevige dorst. Zij bleven tegen 
Mozes morren en zeiden: ‘Waarom hebt gij ons 
weggevoerd uit Egypte als wij toch met kinderen 
en vee van dorst moeten sterven?’. Mozes klaagde 
zijn nood bij de Heer: ‘Wat moet ik toch aan met 
dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen’. De 
Heer gaf Mozes ten antwoord: ‘Ga met enkelen van 
Israëls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand 
de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt en begeef 
u op weg. Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots 
staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water 
uitstromen zodat de mensen kunnen drinken’. 
Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. 
Hij noemde de plaats Massa en Meriba vanwege 
de verwijten der Israëlieten en omdat zij de Heer 
hadden uitgedaagd door zich af te vragen: Is de 
Heer nu bij ons of niet?

Antwoordpsalm: Psalm 95, 1-2.6-7.8-9

Tweede lezing:  Romeinen 5, 1-2.5-8
Broeders en zusters, Gerechtvaardigd door het 
geloof, leven wij in vrede met God door Jezus 
Christus onze Heer. Hij is het, die ons door het 
geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade 
waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons 
beroemen op onze hoop  op de heerlijkheid Gods. 
En die hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods 
liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest 
die ons werd geschonken. Christus is immers voor 

goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen 
wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Men zal niet 
licht iemand vinden die zijn leven geeft  voor een 
rechtvaardige, al zou misschien iemand in een 
bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen. God 
echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, 
dat Christus  voor ons is gestorven, toen wij nog 
zondaars waren.

Evangelielezing: Johannes  4, 
5-15.19b-26.39a.40-42)
In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, 
Sichar genaamd, dichtbij het stuk grond dat Jakob 
aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond 
zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht 
ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. Het was 
rond middaguur. Toen een vrouw uit Samaria 
water kwam putten zei Jezus tot haar: ‘Geef Mij 
te drinken’. De leerlingen waren namelijk naar 
de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De 
Samaritaanse zei tot Hem: ‘Hoe kunt Gij als Jood 
nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?’.  
- Joden nameijk onderhouden geen betrekkingen 
met de Samaritanen. - Jezus gaf ten antwoord: 
‘Als ge enig begrip had van de gave Gods en als 
ge wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, 
zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij 
zou u levend water hebben gegeven’. Daarop zei 
de vrouw tot Hem: ‘Heer, Ge hebt niet eens een 
emmer en de put is diep: waar haalt Ge dan dat 
levende water vandaan? Zijt Ge soms groter dan 
onze vader Jakob die ons de put gaf en er met  zijn 
zonen en zijn vee uit dronk?’. Jezus antwoordde 
haar: ‘Iedereen die  van dit water drinkt, krijgt 

weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik 
hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst 
meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, 
zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot 
eeuwig leven’. Hierop zei de vrouw tot Hem: ‘Heer, 
geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer 
krijg en hier niet meer moet komen om te putten’.  
‘ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze vaderen 
aanbaden op die berg daar, en gij, Joden zegt dat 
in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden 
moet’. ‘Geloof Mij, vrouw’, -zei Jezus haar,- ‘ er 
komt een uur dat gij noch op die berg noch in 
Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt 
wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, 
omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een 
uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders 
de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De 
Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. 
God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem 
in geest en waarheid aanbidden’. De vrouw zei 
Hem: ‘Ik weet dat de Messias – dat  wil zeggen: de 
gezalfde – komt, en wanneer die komt zal Hij ons 
alles verkondigen’. Jezus zei tot haar: ‘Dat ben Ik, 
die met u spreekt’.  Vele Samaritanen uit de stad 
geloofden in Hem.  Toen dus de Samaritanen bij 
Hem gekomen waren, verzochten zij Hem bij hen 
te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen en door 
zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof. 
Tot de vrouw zeiden ze: ‘Niet langer geloven wij 
om wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf 
gehoord en wij weten, dat deze werkelijk de redder 
van de wereld is’.

wordt vervolgd op Pagina B3

Bezoek de website van het Rk 
Bisdom : 

www.bisdomparamaribo.org
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zo 15 07.30: Rozenkransgebed | 08.00: Eucharistieviering
vr 20 18.00: Kruisweg
Mededelingen
• 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. 
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: Rozenkrans 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 van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Wo- co
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.

zo 15 10.00: H. Mis, 3e zondag v.d. vastentijd
 11.45: English Mass
zo 22 10.00: H. Mis, 4e zondag v.d. vastentijd Gaudate
 11.45: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 14 19.00: Woco
zo 15 08.00: H. Mis, 3e zondag v.d. vastentijd
za 21 19.00: H. Mis
zo 22 08.00: Woco, 4e zondag v.d. vastentijd Gaudate

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
• Maandag om 18.00u: Volwassengebedsgroep van de KCV
• Dinsdag om 17.00u: Kinder- en tienercatechese. 18.30u: 
Volwassencatechese
• Woensdag van 17.00 -18.00u: Spreekuur van de pastoor
• Vrijdag om 17.00u: Padvinderij (verkenners en de 
kleintjes welpen)  o.l.v. dhr. Pooters, 864-9718. De groep 
kijkt uit naar nieuwe leden die mogen zich aanmelden.
• 1e en 3e vrijdag van de maand om 19.00u: HF Men’s 
Fellowshipgroup: -Persoonlijk Gebed en Coaching o.l.v.  br. 
Eddy Dragman, 881-5888
• Zaterdag om 16.30u: Padvinderij (de gidsen en kleintjes 
kabouters) o.l.v. mw. Bijlhout, 857-3310
• Zaterdag van 16.30 -18.30u: Kinder gebedsgroep o.l.v. 
mw Maya Sleur, 850-0790. Locatie: Paschalisschool
Vieringen
zo 15 08.00: H. Mis 
 18.30: Rozenkransgebed
 19.00: H. Mis
wo 18 08.30: Schoolmis St. Thomas van Aquinoschool
 18.30: Rozenkransgebed 
 19.00: H. Mis
do 19 08.30: Schoolmis St. Bernadetteschool
vr 20 17.30: Kruisweg
za 21 10.00: H. Mis Huize Ashiana
Mededeling
• Het secretariaat is op vrijdag 13 maart gesloten. Voor 
dringende zaken gelieve de pastoor te bereiken op zijn 
mobiel 854-2489

zo 15 08.00: H. Mis
ma 16 17.00: Spreekuur
 17.00: PK EHC
 18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
di 17 17.00: PK H. Vormsel en PK Volwassenen  
do 19 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed  
 18.30: H. Mis
vr 20 06.30: Stille Mis
 17.30: Huwelijk Rivelino Dongo en Carla Isaacs 
 18.30: Kruisweg
vr 27 18.00: Bevrijdings- en genezingsdienst
Mededeling
Overleden op 3 maart j.l. onze koster en oudste 
parochieraadslid mw. Mavis Ceeder-Ormskerk.

za 14 17.00: Huwelijksinzegening Ian de Freitas/Ignora 
Sajat
 19.00: Eucharistieviering
zo 15 10.00: Hoogmis
vr 20 12.00 tot 
za 21 12.00: Gebedswake ‘24 uur voor de Heer’
 19.00: Eucharistieviering
zo 22 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.

za 14 17.30: H. Mis
wo 18 17.30: Kruisweg
za 21 17.30: H. Mis

za 14 18.00: Vooravondmis 3e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 15 08.00: H. Mis 3e zondag in de veertigdagentijd met 
kindernevendienst
ma 16 18.00: H. Mis
wo 18 18.00: H. Mis
vr 20 17.30: Kruisweg aansluitend met H. Mis
za 21 18.00: Vooravondmis vierde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 22 08.00: Woord-Comm. dienst vierde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
Mededelingen
• Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en 
zondag kindernevendienst.
• Tijdens de vastentijd elke donderdag behalve donderdag 
19 maart, vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur 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. 
• Donderdag 19 maart hoogfeest van Sint-Jozef, om 18.00 
uur vieren we een feestelijke hoogmis in de Sint-Jozefkerk 
te Geyersvlijt.
• Elke vrijdag in de veertigdagentijd hebben we om 17.30 
uur de kruisweg in de Driekoningenkerk, aansluitend met 
de eucharistieviering.
• Op zaterdag 21 maart om 04.30-05.00 uur gaat parochie-
Noord voor in de smeekbeden tijdens de 24-uren voor de 
Heer in de Kathedrale Basiliek. U bent allen uitgenodigd. 
• Op dinsdag 24 maart gaat parochie Paramaribo-Noord 
op bedevaart naar Batavia i.v.m de veertigdagentijd, 
belangstellenden kunnen tot en met maandag 16 maart 
opgeven in het secretariaat tijdens het spreekuur. Met een 
bijdrage van SRD 200.-
• Parochie-Noord houdt op zaterdag 28 maart vanaf 
10.00 uur s’ morgens tot en met 18.00 uur een eendaagse 
retraite welke wordt afgesloten met de eucharistieviering. 
Opgave tot en met maandag 23 maart in het secretariaat 
tijdens het spreekuur. Met een kleine bijdrage van SRD 20.- 
• Op dinsdag 31 maart is er in de grote zaal van de 
parochie Lectio Divina (de goddelijke manier van bijbel 
lezen). Aanvang 18.30 uur. U bent allen welkom!
• Zijn in de Heer ontslapen: Idealia Burke en Harriette 
Wong Meeuw Hing. Onze oprechte deelneming aan de 
bedroefde families!

zo 15 08.00: Woord-Comm. dienst 3e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 22 08.00: H. Mis 4e zondag in de veertigdagentijd met 
kindernevendienst

zo 15 09.00: Woord-Comm. dienst 3e zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
do 19 18.00: H. Mis: hoogfeest van de H. Jozef, de 
patroonheilige
zo 22 18.00: H. Mis 4e 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

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 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

ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
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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
Woensdag 25 maart 08.00-19.00u: Mariagebedsdag 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

Dinsdag om 16.30u: PK les
Dinsdag en donderdag: 18.00-19.00: Aerobicles in de 
parochiezaal
Donderdag om 17.00u: PK Groot Henar
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 15 08.30: H. Mis
ma 16 19.00: H. Mis
di 17 06.30: H. Mis
wo 18 19.00: H. Mis
do 19 06.30: H. Mis
vr 20 07.00: H. Mis
za 21 17.00: Begi kerki in de parochiezaal 
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
• Misdienaars worden verzocht mee te doen met al de 
vieringen en activiteiten in de veertigdagentijd
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van de St. Jozefkerk

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.00u: PK les
Zaterdag om 16.00u: Onderhoud kerk
Zondag om 11.30u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 15 10.00: H. Mis
Mededelingen
• H. Kruisweg op de vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vasten- 
en onthoudingsdagen.
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van de St. Jozefkerk

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 15 08.30: WoCo, zondag 3 in de veertigdagentijd
Mededelingen
•H. Kruisweg op vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vasten- 
en onthoudingsdagen.
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van de St. Jozefkerk

Wekelijkse activiteiten
Elke laaste vrijdag: Gebedsbijeenkomst om 19.00u.
Elke zaterdag: kerk onderhoud om 09.00u.
Elke zondag m.u.v. de 2e: WoCo om 09.00u.
Elke 2e zondag: Begi Kerki om 08.30u met 
Rozenkransgebed.

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

wo 18 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 19 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
 16.30-17.30: Catecheseles H. Vormsel (pater) 
17.00-18.00: Catecheseles EHC (leidsters)
vr 20 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
zo 22 08.00: Eucharistie 4e zondag vd veertigdagentijd 

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 13 18.30: Kruisweg
za 14 18.30: Eucharistieviering
wo 18 18.30: Bijbelstudie
vr 20 18.30: Eucharistische aanbidding
 18.30: Kruisweg
zo 22 09.00: WoCo

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
zo 15 08.00: Eucharistieviering
za 21 19.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en biechtgelegenheid.
zo 15 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
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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: Zr. Natasha Noordzee

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 - Gandhiweg 1, Mariënburg
Pastoor: Pater Toon te Dorsthorst

Contactpersonen: Br. M. Pobosie, t. 8665849 
en Br. H. 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

Gedachten bij de 
schriftlezingen

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

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

Schoonfamilie
In deze oudtestamentische verhalen zit, net als 
in Johannes 4, de man bij de put als het meisje 
komt. In alle drie komt hij uiteindelijk bij haar 
thuis terecht en worden daar eisen gesteld – één 
daarvan is ‘blijven’, een oponthoud voordat het 
eigen levensproject kan worden voortgezet: 
tien dagen bij Rebekka (maar de targum maakt 
daar tien maanden van), zeven jaar bij Rachel 
(maar dat worden er twintig), gewoon ‘blijven’ 
bij Tsippora, en dat worden veertig jaren. Ook in 
Johannes 4 wordt dit oponthoud aangestipt, in 
4,40: twee dagen. In targum en midrasj worden de 
schoonfamilies veel duisterder afgeschilderd dan 
in de bijbelse verhalen, alsof ze willen zeggen: kijk 
uit met die anderen!

Omkering
Johannes 4 keert deze wetmatigheid om: als Jezus 
en de Samaritaanse elkaar vinden, en Jezus zich 
voor haar in 4,26 als ‘de ware Jakob’ ontpopt, 
zorgt niet de schoonfamilie (de Samaritanen) voor 
moeilijkheden – die zullen Hem met een stralend 
geloof ontvangen en Hem ook toestaan zijn weg 
te vervolgen –, maar Jezus’ eigen entourage doet 
moeilijk. Waar de Samaritaanse vrijuit sprak, 
zeggen de leerlingen niet wat ze denken en gaan ze 
argwanend met de situatie om. Het bevalt hun niet 
dat er kennelijk dingen gebeurd zijn, waar zij niet 
bij waren en die niet in hun plaatje passen. Jezus 
moet hen aansporen tot vreugde: wees blij dat je 
kunt oogsten waar je niet hebt gezaaid!

Twee thema’s
Zo stelt dit verhaal twee belangrijke thema’s aan de 
orde: Jezus als het levensgeschenk dat ons niet aan 
het verleden bindt, maar tot de toekomst bevrijdt; 
en het feit dat Jezus anderen vindt waar de kerk (de 
leerlingen, wij) niet bij is, en dat we daar niet met 
argwaan, maar met vreugde op mogen reageren.

vervolg van pagina B1
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Overweging
De manier waarop God jou heeft vormgegeven, 
past bij het doel van je leven. Hoe zou je anders 
kunnen verklaren dat je bent wie je bent? Je gave 
om technische problemen te onderscheiden door 
het geluid dat een motor maakt, om een een taart 
te bakken zonder recept. Jij had meer verstand van 
de Koude Oorlog dan je geschiedenisleraar. Je kent 
alle kinderen in het weeshuis bij hun naam. Hoe 
verklaar je dergelijke bijzondere gaven?
God. Hij wist dat het pas ontstane volk Israël 
behoefte had aan een gedragscode, dus Hij gaf 
Mozes liefde voor de wet. Hij wist dat de leer van 
genade een gepassioneerde verdediger nodig 
had, dus Hij zette Paulus in vuur en vlam. En in 
jouw geval wist Hij wat jouw generatie nodig had, 
dus dat gaf Hij. Hij heeft jou ontworpen. En zijn 
ontwerp bepaalt jouw bestemming. Herinner je je 
de aansporing van Petrus? ‘Helpt u anderen, doe 
dat dan vanuit de kracht die God u geeft.’

Gebed
Ik vertrouw mij aan U toe, Heer. Doe met mij wat 
Gij wilt. Gij hebt mij geschapen voor U: Wat wilt 
Gij dat ik doe? Ga uw eigen weg met mij. Het moge 
zijn zoals altijd: vreugde of smart. Ik wil het doen. 
Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt en alles wat Gij 
van mij maken wilt. Ik zeg niet: ik wil U volgen 
waarheen Gij ook gaat, want ik ben zwak. Maar 
ik geef mij over aan U, opdat Gij mij altijd leidt, 
waarheen dat ook mag zijn. Ik wil U volgen en bid 
enkel om kracht voor deze dag. Amen.

Dagtekst
Ef 5, 8: Want eens was u duisternis, maar nu bent u 
licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als 
kinderen van het licht.

Overweging
We zijn bang voor afwijzing, dus we volgen de 
massa. We zijn bang dat we er niet bij horen, dus 
we gebruiken drugs. Uit angst om uit de toon te 
vallen, dragen we wat iedereen draagt. Uit angst 
om verloren te gaan in de menigte, dragen we 
wat niemand anders draagt. Uit angst om alleen 
te slapen, slapen we met iedereen. Uit angst om 
niet geliefd te worden, zoeken we naar liefde 
op de verkeerde plaats. Maar God veegt al die 
angsten van tafel. Wie doortrokken is van Gods 
liefde, doet zichzelf geen geweld aan om de liefde 
van anderen te winnen. Zo iemand wringt zich 
zelfs niet in bochten om Gods liefde te winnen. 
We hebben allemaal behoefte aan verbetering, 
maar we hoeven Gods liefde niet te verdienen. We 
veranderen omdat we al beschikken over Gods 
liefde. Gods volmaakte liefde.

Gebed
Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen. 
U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen 
en van mijn tranen. Laat die gedachte mijn troost 
zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. 
Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw 
wonderen. Denken of weten helpt mij geen stap 
verder. Uw geheimen zijn ondoorgrondelijk maar 
uw liefde is helder als water. Amen.

Overweging
In de Veertigdagentijd hebben wij een prachtige 
kans om ons vermogen te ontwikkelen en 
versterken om God te kunnen horen, gehoorzamen 
en vertrouwen. Misschien kunnen we vandaag 
ons leven onder de loep nemen en schuld belijden 
voor de keren waarop we niet beantwoord 
hebben aan wat we wisten dt God van ons vroeg. 
Misschien kunne we vandaag de stap zetten om 
te gehoorzamen aan wat we denken dat God 
tegen ons zegt. Onze ervaring zal een bevestiging 
zijn van de waarheden die we al kennen en ons 
nog meer leren over hoe de heilige Geest tot ons 
spreekt. Een praktische manier om God te leren 
verstaan is door een paar dingen op te schrijven: 
wat denk ik dat de heilige Geest tegen me zegt? 
Wat heb ik ermee gedaan? En wat was het gevolg? 
Aan het eind van de dag noteert u in het kort elk 
gebed dat beantwoord is, elke stap die u hebt 
gedaan in antwoord op de leiding van de Geest 
en elk resultaat dat u zag. Op sommige dagen 
is er misschien niets te noteren, of alleen maar 
misstappen, maar zelfs daarvan kunnen we iets 
leren. Het zal niet lang duren of u hebt een boek vol 
mirakels.

Gebed
Heilige Geest, ik wil iets van U horen. Onderwijs 
me, leid me, begeleid me door mijn dagen. Help me 
U te vertrouwen en te gehoorzamen, zodat ik kan 
uitvoeren waarvoor U me hebt geschapen. Amen.

Dagtekst
Johannes 7,53: Toen ging iedereen naar huis, 
terwijl Jezus naar de Olijfberg ging.

Overweging
Als volgelingen van Jezus moeten wij die Hem 
liefhebben en aan Hem toegewijd zijn, werken 
in de richting van dezelfde doelen die Jezus voor 
ogen stonden en waar zijn hart vol van was. Er 
is veel werk te doen. Maar we moeten – naar het 
voorbeeld dat Jezus zelf gaf – eerst bidden. En 
waar kunnen we het gebed dieper ervaren dan in 
de Eucharistieviering? Daar komen we samen in 
tegenwoordigheid van Jezus en van onze broeders 
en zusters, en hebben we een unieke gelegenheid 
ons te ontdoen van obstakels, angsten en zorgen. 
Daar zijn de omstandigheden zeer gunstig om 
vernieuwd en tot nieuw leven gebracht te worden 
door te luisteren naar het woord van God. We 
hebben ook het grote voorrecht Jezus te mogen 
ontvangen in de communie, Hem te ontvangen 
in ons hart en ons lichaam. Hoeveel liefde wordt 
hier voor ons uitgestort. Hoeveel vrede mogen 
we ontvangen. Het belangrijkste: wat worden we 
diepgaand bekrachtigd om de Heer lief te hebben 
en te dienen.

Gebed
Vader, U hebt ons geroepen om mensen te genezen, 
om te onderwijzen en om vissers van mensen 
te zijn. In de eucharistieviering kunnen we uw 
vrede ervaren. Geef ons veel vertrouwen in uw 
liefde, zodat we meer vastbesloten en toegewijd 
worden dan ooit om uw wil te doen uw evangelie 
te verkondigen.

Dagtekst
2 Petrus 1,10: Doe uw best om steeds meer aan 
Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden.

Dagtekst
Psalm 89,2: Wat de liefde van de HEER heeft 
gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds weer, van uw 
trouw getuigen voor alle generaties.

Overweging
Jozef geloofde in God. Jozefs geloof was geworteld 
in Hem die zijn blijvende liefde voor eeuwig heeft 
gevestigd, van wie de trouw zo vast is als de hemel. 
Dus toen de engel zei dat hij met Maria moest 
trouwen en zij zwanger was van de Messias van 
God, geloofde Jozef dat en nam hij haar tot vrouw. 
Geloof als dat van Jozef doet zich alleen voor als 
een geschenk van God. Als we over Maria en Jozef 
nadenken, gaan we inzien dat ook wij omringd zijn 
door Gods genade. Door genade is de Zoon van God 
uit vrije wil gekomen om ons menszijn te delen. 
Door genade zijn wij, net als Maria en Jozef, in staat 
ons leven in Jezus’ handen te leggen. Door genade 
is de hemel geopend en kunnen wij de reddende 
liefde van de Vader ervaren. God heeft zoveel voor 
ons gedaan. Hoe moeten wij daarop reageren? 
Door Jozefs voorbeeld van geloof, vertrouwen en 
gehoorzaamheid te volgen, zelfs als het om een 
moeilijke roeping gaat. God blijft barmhartig. Hij 
blijft zijn genade over ons uitstorten.

Gebed
Dank U, Vader, dat U me in uw leven hebt geroepen 
door uw Zoon en me in staat stelt in Hem te 
geloven. Vader, U weet hoe zwak mijn geloof soms 
is en hoe ik kan aarzelen om op U te reageren. 
Vader, ik geloof – maar kom mijn gebrekkig 
vertrouwen te hulp. Amen.

Dagtekst
Jesaja 49,15: Zal een vrouw haar zuigeling 
vergeten, een moeder zich niet erbarmen over het 
kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden 
vergeten; Ik vergeet u nooit!

Overweging
In tegenstelling tot alles wat deze wereld ons 
vertelt, is onze God vol medelijden en troost Hij 
ons graag. Hij zal zijn volk eenvoudigweg niet in 
de steek laten; zijn kinderen drukt Hij aan zijn 
hart. Noch kan Hij degenen negeren die door 
anderen afgewezen zijn. Tegen hen die in isolement 
gevangen zitten zegt Hij: ‘Naar buiten!’ Tegen hen 
die in het donker rondtasten: ‘Kom tevoorschijn!’ 
In welke omstandigheden we ons ook bevinden, 
Jezus heeft u eeuwig leven beloofd als u maar 
probeert in Hem te blijven. Als garantie op deze 
belofte heeft Hij zijn Geest in uw hart uitgestort. 
Hoe zou Hij u kunnen verlaten nu u zijn kind bent 
geworden? U bent te kostbaar voor Hem en Hij zal 
altijd van u blijven houden. Hij verlangt er naar 
dicht bij u te zijn en Hij strekt zich elke dag op 
duizend manieren naar u uit. Vertrouw niet op wat 
u ziet – vertrouw alleen op Hem!

Gebed
Heer, uw liefde is mijn schat. Leer me te wandelen 
in geloof en laat me weten dat U altijd bij me bent, 
overal waar ik heen ga. Amen.

Dagtekst
Johannes 7,31: Onder het volk waren er velen in 
Hem gaan geloven.

gebeden voor iedere dag
Maandag 16 maart

Zaterdag 21 maart

dinsdag 17 maart

Donderdag 19 maart

Vrijdag 20 maartwoensdag 18 maart
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