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Kerk betekent samen geroepen. Samenkomen 
is essentieel voor het kerk-zijn. Wanneer wij 
dus onder bijzondere omstandigheden dat 
noodgedwongen niet kunnen, dan zullen wij des 
te meer beseffen hoe noodzakelijk het is dat we 
samenkomen. Samen zijn we sterk en samen zijn 
we Kerk. Het gaat niet zozeer om individueel heil 
als wel om ons collectief heil. Het gaat om het 
koninkrijk van God, een samenleving waar het 
algemeen belang prevaleert, waar de wil van God 
geschiedt.

We komen samen om te vieren. Een mens heeft 
het nodig om het leven te vieren. Vieren doen we 
altijd samen. Als kind werd ik altijd heel verdrietig 
van een populair lied van Hank Locklin: Happy 
birthday to me! De jongeren die dit lied niet 
kennen, kunnen meteen aanvoelen dat het heel erg 
verdrietig moet zijn om te zingen voor jezelf: happy 
birthday to me! We missen het al dat we ’s vrijdags 
niet meer samen een borrel kunnen pakken om de 
werkweek af te sluiten, des te meer missen we het 
samenzijn bij singineti en uitvaarten. Ongetwijfeld 
missen we het gezamenlijk vieren van onze 
verlossing door onze Heer Jezus in deze Goede 
Week. Maar zoals het vasten ons doet bezinnen 
op de weldaad van voedsel en drank, zo zullen 
wij nu wij noodgedwongen niet samen kunnen en 
mogen zijn, de waarde van een gemeenschap en het 
welzijn van een gemeenschap hopelijk ervaren.

Met Palmzondag vieren wij de intocht van Jezus 
in Jeruzalem. Wij doen dat met palmtakken. 
Palmtakken zijn een symbool van overwinning. 
Overwinning na strijd. We houden allemaal van 
de vrede, maar willen er geen strijd voor voeren. 
We houden allemaal van lintjes doorknippen, maar 
niet van het zware werk om een huis te bouwen. 
We zwaaien niet alleen met de takken, maar we 
lopen in processie door de straten de kerk in. We 
lopen als het ware door de straten van armoede 
en leed van de wereld de kerk binnen, het symbool 
van het hemelse Jeruzalem, de stad van vrede. We 
lopen samen om tot uitdrukking te brengen dat we 
een lange weg moeten gaan om samen uiteindelijk 
de overwinning te vieren. De Goede Week is dus 
geen herhaling van het verleden. Het is een viering 
van de overwinning van Jezus op de machten van 
de dood.

Jezus overwint de machten van de dood: de 
corruptie van de geestelijkheid bij omkoperij 
van Judas, de judaskus, het verraad, het gebruik 
van bloedgeld om zogenaamd goed te doen, de 
verloochening door Petrus wanneer hij onder druk 
wordt gezet, mensen die omwille van de publieke 
opinie hun handen in onschuld wassen, soldaten 
die martelen en bespotten, valse beschuldigingen 
en het vermoorden van een onschuldige. Net zoals 
bij ons gaat het volk niet vrijuit. Het volk, de massa 
verkoos Barabbas. Het volk verkiest een beruchte 

gevangene, in het evangelie van Marcus wordt 
vermeld waarom hij in de gevangenis zit. Hij is 
een moordenaar. Het volk kiest, opgehitst door 
de hogepriesters en oudsten, een moordenaar 
boven Jezus. De Kerk wil dat we deze oerzonden 
niet vergeten en daarom luisteren we er ieder jaar 
gezamenlijk naar, want de wereld is wat dat betreft 
niet veel veranderd.

In het passieverhaal krijgen we de handreiking 
van hoe wij samen de machten van de dood 
kunnen overwinnen. We krijgen het verhaal 
van de instelling van de eucharistie te horen. 
De eucharistie die het verhaal van de bevrijding 
vanuit de Egyptische slavernij in zich draagt 
en ons uitnodigt om te leven as vrije mensen. 
Hoe dikwijls verwaarlozen we de eucharistie 
niet, terwijl de eucharistie het medicijn is voor 
deze verziekte wereld. Het passieverhaal brengt 
onder onze aandacht het gebed en de lange 
nachtwake van Jezus in Getsemane. Het gebed 
dat eindigt met de overgave aan de wil van God. 
Het passieverhaal laat ons ieder jaar weer samen 
luisteren naar het moment waarop Jezus verbiedt 
dat geweld met geweld wordt beantwoord. Allen 
die het zwaard grijpen, zullen door het zwaard 
omkomen. Het passieverhaal brengt ons in contact 
met mensen als Simon van Cyrene. Mensen die 
noodgedwongen het kruis van een ander plotseling 
op hun schouders krijgen gelegd. Doktoren en 
verpleegkundigen krijgen nu ongevraagd het kruis 
van de covid-19 patiënten op hun schouders. Er zijn 
altijd mensen die zullen helpen. Zelfs als de dood 
intreedt, zijn er altijd mensen die willen helpen. 
Vrouwen die het lijk komen balsemen en de dode 
met waardigheid omringen.

Met Palmzondag vieren we samen de overwinning 
van Jezus op de dood.
Ik vond een prachtig gedicht dat deze overwinning 
ook in onze dagen ziet. Het is van de Franciscaanse 
pater Richard Hendrick.

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniek-shoppen.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar ...
men zegt dat in Wuhan na zovele jaren van lawaai
je de vogels weer kan horen.
Men zegt dat na slechts enkele weken stilte
de lucht niet langer zwaar is van uitwasemingen
maar blauw en grijs en helder.
Men zegt dat in de straten van Assisi
mensen over de lege pleinen heen
tot elkaar zingen,
hun ramen open houden
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van de familie om hen heen kunnen 
horen.

Men zegt dat een hotel in het westen van Ierland
gratis maaltijden bezorgt voor hen die 
thuisgebonden zijn.
Vandaag was een jonge vrouw die ik ken
druk bezig pamfletten met haar nummer
te verdelen in haar buurt
zodat de ouderen iemand hebben om te bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagogen, moskeeën en 
tempels
zich voor om de daklozen, de zieken, de 
vermoeiden
te verwelkomen en op te vangen.
Overal ter wereld doen mensen het langzamer en 
bezinnen zich
Overal ter wereld kijken mensen op een nieuwe 
manier naar hun naasten
Overal ter wereld ontwaken mensen tot een 
nieuwe realiteit
van hoe groot we werkelijk zijn
van hoe weinig we eigenlijk in de hand hebben
van wat werkelijk van belang is
van liefde.
Daarom bidden en gedenken wij van
ja, er is angst,
maar haat hoeft er niet te zijn
ja, er is isolatie,
maar eenzaamheid hoeft er niet te zijn
ja, er is paniek-shoppen
maar gemeenheid hoeft er niet te zijn
ja, er is ziekte
maar verzieking van de ziel hoeft er niet te zijn
ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde 
zijn.
Ontwaak voor de keuzes die je maakt over hoe nu 
te leven.
Vandaag, adem.
Luister, achter het machinegedruis van jouw 
paniek
zingen de vogels weer
wordt de lucht helder
begint de natuur te bloeien
en zijn we altijd omgeven door liefde.
Open de ramen van jouw ziel
en hoewel je niet over het lege plein heen kan 
reiken,
zing!
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Prakseri

de zwakke mens
De Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-
Ross wordt geroemd als pionier in de 
stervensbegeleiding en rouwverwerking. Haar 
vele boeken over dit onderwerp heeft ze niet 
alleen geschreven vanuit academische studie en 
onderzoek, maar ook vanuit haar eigen ervaringen 
en die van anderen met sterven en dood. Een van 
de opmerkelijke aanbevelingen die zij vaak gaf aan 
de stervenden was om (aan het eind van het leven) 
na te gaan welke lessen ze geleerd hadden. Het gaat 
bij Kübler-Ross dan niet om de simpele, praktische 
lessen uit het dagelijkse leven, maar om de veel 
diepere lessen van ons eigen leven: wat heeft mijn 
leven betekend, voor mezelf, voor anderen, voor de 
wereld?

De confrontatie met de coronapandemie en de zeer 
ingrijpende gevolgen die ze tot nu toe wereldwijd 
heeft gehad, bieden ons de gelegenheid om heel 

ernstig te reflecteren op de lessen die wij nu leren. 
We zijn nog steeds in de veertigdagentijd, dus ook 
in die zin de tijd bij uitstek om na te denken over 
de lessen die het leven ons leert.

We kunnen allerlei kanten op in onze reflectie. 
De kans is groot dat vele reflecties zich zullen 
concentreren op allerlei futiliteiten, zaken die er 
eigenlijk niet toedoen, die helemaal niet belangrijk 
zijn, maar die toch dag in dag uit domineren in 
het denken en nadenken van mensen. We missen 
een belangrijke les, misschien de belangrijkste, 
namelijk: het menselijk leven is enorm delicaat en 
kwetsbaar.

Door de eeuwen heen – misschien wel vanaf 
het begin van de homo sapiens – hebben wij 
onszelf voor de gek gehouden met de illusie dat 
wij superieur zijn aan de rest van de schepping. 
We hebben zelfs de heilige Schrift gebruikt (of 
misbruikt) om die illusie te staven en onszelf 
op een voetstuk te plaatsen als de kroon 
van Gods schepping. Of je nu gelooft in het 
scheppingsverhaal of in de evolutietheorie, beide 
komen uiteindelijk op de mens als slotstuk: het 

slot van de schepping of van de evolutie als de 
meest geavanceerde, meest complexe levensvorm 
op deze aardbol. Die karakteristieken kunnen ons 
trots maken, maar als wij beseffen dat diezelfde 
karakteristieken ons gelijk ook tot de meest 
delicate en derhalve de zwakste schepsels maken, 
moet dat ons meteen ontnuchteren van onze trots.

In de 4,5 miljard jaren van haar bestaan hebben 
de aarde en al het leven daarop een aantal 
desastreuze catastrofen ondergaan, waarbij een 
heel groot deel of bijna alles op aarde verwoest 
werd. Toch blijkt iedere keer weer hoe sterk 
het leven is en na elke catatrofe weer opduikt 
en begint te bloeien. En telkens weer blijkt dat 
de levensvormen die het overleven en opnieuw 
beginnen de meest simpele levensvormen zijn 
... zoals virussen. Complexe levensvormen 
zijn uitgestorven en tot nu toe nooit meer 
teruggekeerd. Het is helemaal niet onwaarschijnlijk 
dat de meest complexe levensvorm – de mens – aan 
een of andere catatrofe zal uitsterven: misschien 
een wijdverspreide en levensgevaarlijke ziekte of 
aan de gevolgen van klimaatverandering of aan de 
impact van een komeet. Na zo’n catastrofe zal de 
aarde zich op een dag herstellen – zoals het steeds 
heeft gedaan in die 4,5 miljard jaren – en zullen 
simpele levensvormen weer beginnen. De mens 
helaas niet.

Het is dus zeer ontnuchterend te beseffen hoe zo’n 
moleculair kleine en oersimpele levensvorm als 
een virus vele malen sterker is dan de mens, en 
bijna zeker zal blijven voortleven, ontelbare eonen 
(tijdperken) na de mens. Voelt u zich nog superieur 
ten opzichte van de rest van de schepping? Ontzag 
en dankbaarheid hebben voor de rest van de 
schepping lijkt een betere houding.

Paramaribo, 31 maart 2020

Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo

Broeders en zusters,
Aanstaande zondag begint de Goede Week. In deze bijzondere week, de kern van heel ons christelijk 
geloof, treden wij binnen in het mysterie van het lijden, sterven en de verrijzenis van Gods Zoon. De 
hele wereld is thans echter gedompeld in de immense crisis van het coronavirus, met overal strenge 
maatregelen om verdere verspreiding, nog meer doden en lijden zoveel mogelijk te beperken. Na 
overleg met de priesters en diakens van het bisdom en in navolging van een decreet van het Vaticaan 
hieromtrent, geef ik volgende richtlijnen voor de viering van de komende Goede Week en Pasen in ons 
bisdom.

1. ALLE VIERINGEN vanaf Palmzondag tot en met Pasen zullen door de bisschop, priesters en diakens 
afzonderlijk in besloten kring gevierd worden met steeds niet meer dan 10 personen op gepaste afstand 
van elkaar in het kerkgebouw.
 
2. Palmzondag: de wijding van de palmtakken zal in de besloten viering plaatsvinden en nadien 
gedistribueerd worden op een wijze die verantwoord is in de huidige noodomstandigheden. Volgt u 
trouw de instructies op van uw pastoor/diaken en gedenkt uw parochie of gemeenschap ook met een 
geldelijke ondersteuning (collectebus) naar vermogen.

3. Oliewijding: de jaarlijkse Oliewijding of Chrismamis, waarin de olieën voor de sacramenten worden 
gewijd, zal plaatsvinden in een besloten viering door mgr. Choennie, mgr. de Bekker en de Vicaris-
generaal. De distributie van de oliën vindt plaats op een nader tijdstip.

4. Goede Vrijdag: voor dit jaar roepen wij deze dag uit tot bijzondere dag van gebed en vasten. Wij 
vragen dat u als individuele gelovigen, gezinnen en kleine gebedskringen, met in achtneming van 
alle voorschriften van de overheid, hieraan invulling geeft middels extra gebed, vasten en bezinning, 
verenigd met het verlossend lijden en sterven van Christus, en de hemelse Vader te smeken om een 
spoedig einde aan de pandemie, om kracht, genade en bijstand voor geheel de wereld.

5. Om ervoor te zorgen dat de gelovigen zich toch gebedsvol kunnen verenigen met de vieringen, zullen 
de vieringen van Goede Vrijdag, Paaswake en Pasen live uitgezonden worden via radio, t.v. of social 
media. Volg daarvoor nauw verdere berichgeving hierover.

Tenslotte willen wij vragen dat u, ondanks de moeilijke omstandigheden van deze tijd, de kerk toch blijft 
gedenken door een bijdrage voor de Vastenactie, die u kunt storten op de rekening:
RK BISDOM ONDERSTEUNINGSFONDS, rek. nr. 64.95.338 bij De Surinaamse Bank.

Ik wens u allen een gezegende en devotievolle Goede Week toe!

+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo
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geloof & leven

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

Chequita Goedschalk – 

Crisis
Vertrouwen, wat een woord. Wat is vertrouwen? 
Als we het in Google opzoeken zien we heel veel 
definities. In het woord vertrouwen komen we 
het woord trouw tegen. Trouw, ja wat is dat? 
Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid, 
vasthoudendheid of het zich houden aan een 
verbintenis, band of verplichting. Waar deze 
verplichting niet wordt nageleefd, waar trouw 
wordt geschonden en ontrouw intreedt, kan sprake 
zijn van verraad. Dit geeft Wikipedia als definitie. 
Je hoort vaak: ik ben trouw aan mezelf, mijn 
partner en mijn ouders; nooit erbij stilgestaan 
wat het betekent of wat de consequenties ervan 
zijn? We zijn nu in een crisis in Suriname, waar 
iedereen zal moeten of kunnen vertrouwen op 
zijn medemens, hetzij verzorgingspersoneel, 
doktoren, het covid-19 managementteam of zelfs 
eigen familie of vrienden. Wat als al deze mensen 
nu ineens verraad plegen? Ik wil er niet eens aan 
denken. Wat als wij niet trouw zijn aan onszelf 
en flink erop losslaan? De gevolgen zullen niet 
te overzien zijn. En toch heb je stoeren ertussen 
die denken: ach, het overkomt mij toch niet, dus 
eventjes naar die poku, naar dat feestje, wat 
gezelligheid hebben, you only live once. 

Vertrouw op Hem
Waar blijft het vertrouwen dan dat we hebben in 
onze Heer? Als we op Hem vertrouwen kan het 
ook gezellig thuis zijn. Met vertrouwen in Hem 
kunnen relaties weer groeien, sterk worden. Wat 
zegt het woord vertrouwen ons in Wikipedia? 
‘In sociologie en psychologie is de mate waarin 
twee groepen elkaar vertrouwen een maatstaf 
voor het geloof in de eerlijkheid en aardigheid 
van de ander. Vertrouwen speelt een belangrijke 
rol in bijvoorbeeld familiebanden, relaties, 
binnen bedrijven en andere sociale groepen. De 
gave van mensen om in te schatten of iemand te 
vertrouwen is, kan worden teruggevoerd naar 
een neurobiologische structuur en activiteit in 
de hersenen.’ Als ik naar deze definitie kijk, dan 
herken ik de relatie tussen mij en God. Ik vertrouw 
op Hem en weet zelfs dat Hij me niet in de steek 
zal laten. Een band die ik door de jaren heen 

met Hem heb opgebouwd. Een relatie waarvan 
ik zeker weet dat die niet breekt. Tuurlijk kan ik 
boos op Hem worden, denkende dat ik gelijk heb of 
wanneer ik denk dat een gebed nu verhoord moet 
worden. Wat zal Hij vaak denken: deze denkt even 
een gebed en hup het staat klaar. Nee, intussen 
weet ik dat dit niet werkt. Het werkt zoals Hij het 
wilt en wanneer Hij weet dat het ready is om het 
aan je te geven. Terwijl ik dit schrijf, denk ik aan 
twee vertrouwensspelletjes: het ene je blindelings 
in iemands armen laten vallen en het andere 
geblinddoekt om obstakels heen geleid worden. Zo 
is het ook bij God, laat je in vertrouwen blindelings 
leiden. 

Het woord in de Bijbel
Ik heb natuurlijk ook in de Bijbel gezocht of het 
woord vertrouwen er staat en hoeveel keer. Voor 
we gaan kijken waar we het woord vertrouwen 
kunnen vinden, wil toch even kwijt dat de meeste 
Surinamers nu het vertrouwen kwijt zijn in onze 
regering. Hierop kan ik niet veel zeggen, alleen 
dat we moeten blijven bidden voor eenieder. 
En natuurlijk ook voor iedereen in wie ons 
vertrouwen is geschaad. Samen met God kunnen 
we zeker hieraan werken en ervoor gaan. Hierbij 
heeft God ons hulp gegeven met de woorden die Hij 
ons in de Bijbel heeft laten optekenen. Lees en bid 
mee. En wel 52 keer.
Jeremia 17,7-8; Vertrouw op de HEER met heel je 
hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij 
alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 
Spreuken 3,5-6  | Psalm 56,4 
Spreuken 16,3   |  Jesaja 43,2 
Psalm 143,8   | 1 Johannes 5,14 
Psalm 91,1-2   | 2 Korintiërs 5,7 
Jakobus 1,6   | Psalm 62,7 
Psalm 121,3   | Matteüs 6:26 
Psalm 145,18   | Hebreeën 13,6 
Spreuken 29,25  | Psalm 73,25 
Hebreeën 13,5   | Filippenzen 4,19 
Spreuken 16,20  | 1 Johannes 4,16 
Psalm 56,5   | Psalm 37,3 
Psalm 31,20   | 1 Johannes 4,1 
Gaan we de komende dagen kijken hoe we ons 
vertrouwen kunnen herstellen in God en vooral 
in onszelf, maar ook in onze naasten? Geef het 
vertrouwen niet op!

Vertrouwen
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Wielfred T. Tjin A Tam – 

Op vrijdag 27 maart jl. hield paus Franciscus een 
bijzondere urbi et orbi. Haast heel de wereld was 
aan de buis gekluisterd en op social media om 
getuige te zijn en te horen wat paus Franciscus 
zou zeggen over de situatie in de wereld door het 
coronavirus. Paus Franciscus mediteerde over het 
kalmeren van de storm uit het evangelie volgens 
Marcus vanaf de trappen van de St.-Pietersbasiliek. 
Ik heb geprobeerd de medidatie van de paus te 
vertalen voor ons allen.

Bang en verloren
Toen het avond was. (Mk 4,35). De 
evangeliepassage begint op deze manier. Al weken 
is het avond. Het is donker geworden over onze 
pleinen, onze straten en onze steden; het heeft 
ons leven overgenomen en alles gevuld met een 
oorverdovende stilte en een verontrustende 
leegte; alles stopt als het voorbijgaat; we voelen 
het in de lucht, we merken het in de gebaren van 
mensen, hun blikken verraden ze. We zijn bang 
en verloren. Net als de discipelen in het evangelie 
worden we overrompeld door een onverwachte, 
turbulente storm. We realiseren ons dat we in 
dezelfde boot zitten: we zijn allemaal kwetsbaar 
en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk 
en nodig, we zijn allemaal geroepen om samen 
te roeien, ieder van ons heeft de ander nodig om 
te troosten. Op deze boot ... zijn we allemaal. Net 
zoals die discipelen, die angstig met één stem 
spraken en zeiden: We gaan verloren. (vs. 38), 
zo realiseren we ons ook dat we niet aan onszelf 
kunnen blijven denken, maar alleen samen kunnen 
we dit doen.

Geeft u niet om mij?
In dit verhaal zijn we gemakkelijk te herkennen. 
Wat moeilijker te begrijpen is, is Jezus’ houding. 
Terwijl zijn discipelen gealarmeerd en wanhopig 
zijn, staat Hij in de achtersteven, in het deel van de 
boot dat als eerste zinkt. En wat doet Hij? Ondanks 
de storm slaapt Hij stevig door, vertrouwend op 
de Vader. Dit is de enige keer in de evangeliën dat 
we Jezus zien slapen. Als hij wakker wordt, nadat 
Hij de wind en het water heeft gekalmeerd, wendt 
Hij zich met verwijtende stem tot de discipelen: 
Waarom ben je bang? Heb je geen geloof? (v.40)
Laten we proberen het te begrijpen. Waaruit 
bestaat het gebrek aan geloof van de discipelen 
in tegenstelling tot Jezus’ vertrouwen? Ze bleven 
maar in Hem geloven; in feite riepen ze Hem op. 
Maar we zien hoe ze Hem aanroepen: Leraar, 
maakt het u niet uit of we omkomen? (v.38). 
Maakt het u niet uit: ze denken dat Jezus niet in 
hen geïnteresseerd is, niet om hen geeft. Een van 
de dingen die ons en onze families het meeste 
pijn doet, wanneer we het horen, is: Geeft u niet 
om mij? Het is een uitdrukking die stormen in 
ons hart verwondt en loslaat. Het zal Jezus ook 
hebben geschokt. Omdat Hij meer dan wie dan 
ook om ons geeft. Inderdaad, als ze Hem eenmaal 

hebben geroepen, redt Hij Zijn discipelen van hun 
ontmoediging.

Niet in staat
De storm legt onze kwetsbaarheid bloot en onthult 
die valse en overbodige zekerheden waarop we 
onze dagelijkse schema's, onze projecten, onze 
gewoonten en prioriteiten hebben gebouwd. Het 
laat ons zien hoe we de dingen die ons leven en 
onze gemeenschappen voeden, ondersteunen 
en versterken saai en zwak hebben gemaakt. 
De storm legt al onze voorverpakte ideeën en 
vergeetachtigheid bloot van wat de ziel van onze 
mensen voedt; al die pogingen die ons verdoven 
met manieren van denken en doen, die zogenaamd 
ons redden, maar in plaats daarvan niet in staat 
blijken te zijn om ons in contact te brengen met 
onze wortels en de herinnering levend te houden 
aan degenen die ons zijn voorgegaan. We ontnemen 
onszelf de antistoffen die we nodig hebben om 
tegenslag het hoofd te bieden.
In deze storm is de façade van die stereotypen 
waarmee we onze ego's hebben gecamoufleerd 
- altijd bezorgd over ons imago - weggevallen, 
waardoor opnieuw het gezegende, 
gemeenschappelijke behoren is onthuld, waarvan 
we niet kunnen worden beroofd: ons toebehoren 
als broers en zussen.

Heb je geen geloof?
Waarom ben je bang? Heb je geen geloof? Heer, 
Uw woord vanavond valt ons op en beschouwt ons 
allemaal. In deze wereld waar U meer van houdt 
dan wij, zijn we razendsnel doorgegaan, voelen 
we ons krachtig en kunnen we alles. Hebzuchtig 
naar winst lieten we ons verstrikt raken in dingen 
en door haast weggelokt. We stopten niet bij uw 
verwijt aan ons, we werden niet wakker geschud 
door oorlogen of onrecht over de hele wereld, noch 
luisterden we naar de roep van de armen of van 
onze zieke planeet. We gingen hoe dan ook door en 
dachten dat we gezond zouden blijven in een zieke 
wereld. Nu we in een stormachtige zee zijn, smeken 
we u: Word wakker, Heer! 
Waarom ben je bang? Heb je geen geloof? Heer, 
U roept ons, roept ons tot geloof. Word bekeerd! 
Keer met heel uw hart naar Mij terug. (Joël 2,12). 
U vraagt ons om deze tijd van beproeving te 
grijpen als de tijd van het kiezen. 

Opdat zij allen een zijn
Het is niet de tijd van Uw oordeel, maar van ons 
oordeel: een tijd om te kiezen wat ertoe doet en 
wat voorbijgaat, een tijd om te scheiden wat nodig 
is en wat niet. Het is een tijd om ons leven weer 
op de rails te krijgen met betrekking tot U Heer, 
en anderen. We kunnen voor de reis naar zoveel 
voorbeeldige metgezellen kijken, die hoewel bang 
hebben gereageerd door hun leven te geven. Dit is 
de kracht van de Geest die is uitgestort en gevormd 
in moedige en genereuze zelfverloochening. 
Het is het leven in de Geest dat kan verlossen, 
waarderen en demonstreren hoe ons leven door 
gewone mensen - vaak vergeten mensen - wordt 
verweven en ondersteund; mensen die niet in de 
krantenkoppen en tijdschriften verschijnen, noch 
op de grote catwalks van de laatste show, maar 
die ongetwijfeld in deze dagen de beslissende 
gebeurtenissen van onze tijd schrijven: artsen, 
verpleegsters, supermarktmedewerkers, 
schoonmakers, verzorgers, vervoerders, 
ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuze 
mannen en vrouwen en nog vele anderen die 
hebben begrepen dat niemand zelfredding 
bereikt. In het licht van zoveel lijden, waar de 
authentieke ontwikkeling van onze volkeren wordt 
beoordeeld, ervaren we het priesterlijke gebed 
van Jezus: Opdat zij allen een zijn. (Joh 17,21). 
Hoeveel mensen oefenen elke dag geduld uit en 
bieden hoop, en zorgen ervoor dat ze geen paniek 
zaaien, maar een gedeelde verantwoordelijkheid 

dragen. Hoeveel vaders, moeders, grootouders en 
leraren laten onze kinderen in kleine dagelijkse 
gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd kunnen 
bieden en erdoorheen kunnen navigeren door hun 
routines aan te passen, hun blik op te heffen en het 
gebed te bevorderen. Hoevelen bidden, offeren en 
bemiddelen voor het welzijn van allen. Gebed en 
stille dienst: die zijn onze zegevierende wapens. 

Paasgeloof aanwakkeren
Waarom ben je bang? Heb je geen vertrouwen? 
Geloof begint wanneer we ons realiseren 
dat we redding nodig hebben. We zijn niet 
zelfvoorzienend; door onszelf botsen we: we 
hebben de Heer nodig zoals oude zeevaarders de 
sterren nodig hadden. Laten we Jezus uitnodigen in 
de boten van ons leven. Laten we onze angsten aan 
Hem overdragen, zodat Hij ze kan overwinnen. Net 
als de discipelen zullen we ervaren dat er met Hem 
aan boord geen schipbreuk zal zijn. Omdat dit Gods 
kracht is: alles wat ons overkomt tot het goede 
keren, zelfs de slechte dingen. Hij brengt rust in 
onze stormen, want met God sterft het leven nooit.
De Heer vraagt het ons en nodigt ons te midden 
van onze storm uit om die solidariteit en hoop te 
tonen die deze uren kracht, steun en betekenis 
kunnen geven, wanneer alles lijkt te spartelen 
het opnieuw tot leven te wekken en in praktijk 
te brengen. De Heer ontwaakt om ons paasgeloof 
weer wakker te maken en te doen herleven. We 
hebben een anker: door Zijn kruis zijn we gered. 
We hebben een roer: door Zijn kruis zijn we 
verlost. We hebben hoop: door Zijn kruis zijn we 
genezen en omarmd, zodat niets en niemand ons 
kan scheiden van Zijn verlossende liefde. 

Omarm het kruis
Te midden van isolatie wanneer we lijden aan 
een gebrek aan tederheid en kansen om elkaar te 
ontmoeten en we het verlies van zoveel dingen 
ervaren, laten we nogmaals luisteren naar de 
verkondiging die ons redt: Hij is opgestaan en 
leeft door aan onze kant. De Heer vraagt ons 
vanaf Zijn kruis om het leven dat ons  wacht te 
herontdekken, om te kijken naar degenen die 
naar ons kijken, om de genade die in ons leeft te 
versterken, te herkennen en te koesteren. Laten 
we de wankelende vlam (zie Jes. 42, 3) die nooit 
hapert niet doven, en laten we de hoop nieuw leven 
inblazen.

Het omarmen van Zijn kruis betekent het vinden 
van de moed om alle ontberingen van de huidige 
tijd te omarmen, waarbij we onze gretigheid naar 
macht en bezittingen even opgeven om ruimte 
te maken voor de creativiteit die alleen de Geest 
kan inspireren. Het betekent de moed vinden om 
ruimtes te creëren waar iedereen kan herkennen 
dat ze geroepen zijn, en om nieuwe vormen van 
gastvrijheid, broederschap en solidariteit toe 
te staan. Door Zijn kruis zijn we gered om hoop 
te omarmen. De Heer omarmen om hoop te 
omarmen: dat is de kracht van geloof, dat ons van 
angst bevrijdt en ons hoop geeft.

Waarom ben je bang? Heb je geen vertrouwen? 
Beste broeders en zusters, vanaf deze plek die 
vertelt over het rotsvaste geloof van Petrus, 
zou ik vanavond u allen aan de Heer willen 
toevertrouwen, op voorspraak van Maria, 
Volksgezondheid en Ster van de stormachtige Zee. 
Van deze zuilengalerij die Rome en de hele wereld 
omarmt, moge Gods zegen op u neerkomen als een 
troostende omhelzing. Heer, moge U de wereld 
zegenen, ons lichaam gezond maken en ons hart 
troosten. U vraagt ons om niet bang te zijn. Maar 
ons geloof is zwak en we zijn bang. Maar U Heer, 
laat ons niet over aan de genade van de storm. 
Vertel ons nog eens: Wees niet bang. (Mt 28: 5). En 
wij, samen met Petrus werpen al onze zorgen op U, 
omdat U om ons geeft. (vgl.1Pet.5, 7).

Bijzondere urbi et orbi

Radio Immanuël 95.9 FM
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

liturgie & leven
Schriftlezingen

Palm- of Passiezondag

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

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

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

Lezing uit het lijdensverhaal: Matteus 26, 14 – 
27,66 ( of gedeelten hiervan)
In die tijd ging één van de twaalf, Judas Iskariot 
geheten, naar de hogepriester en zei: ‘Wat wilt 
ge mij geven als ik u Jezus in handen speel?’. Zij 
betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van 
toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om 
Hem over te leveren. Op de eerste dag van het 
ongedesemde brood kwamen de leerlingen Jezus 
vragen: ‘Waar wit Gij dat wij het paasmaal voor 
U gereed maken?’. Hij antwoordde: ‘Gaat naar 
de stad en zegt aan die en die: De Meester laat 
weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik  met mijn 
leerlingen het paasmaal houden’. De leerlingen 
deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten 
het paasmaal gereed. Toen de avond gevallen 
was lag Hij met de twaalf leerlingen aan. Onder 
de maaltijd sprak Hij: ‘Voorwaar, Ik zeg u: één 
van u zal mij overleveren’. Smartelijk getroffen 
begon de een na de ander Hem te vragen: ‘Ik ben 
het toch niet, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Die met Mij 
zijn hand in de schotel steekt zal Mij overleveren. 
Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem 
geschreven staat, maar wee de mens door wie de 
Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter 
voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!’. 
Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei: ‘ 
Ik ben het toch niet, Rabbi?’ Hij antwoordde hem: 
‘Gij zegt het’. Onder de maaltijd nam Jezus brood, 
sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen, met de woorden: ‘Neemt, eet; dit is 
mijn Lichaam’. Daarna nam Hij de beker, en , na 
het spreken van het dankgebed, reikte Hij hun die 
toe met de woorden: ‘Drinkt allen hieruit. Want 
dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar Ik 
zeg u: Van nu af zal Ik niet meer drinken van wat 
de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik 
het met u, nieuw, zal drinken in het koninkrijk van 

mijn Vader’. Nadat zij de lofzang gezongen hadden 
gingen zij naar de Olijfberg.

Toen sprak Jezus tot hen: ‘In deze nacht zult ge 
allen aanstoot aan Mij nemen. Want er staat 
geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen 
van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na 
mijn verrijzenis zal Ik u voorgaan naar Galilea’. 
Toen zie Petrus: ‘Al zouden allen aanstoot aan U 
nemen, ik nooit’. Jezus zeide: ‘Voorwaar, Ik zeg u: 
nog deze nacht, vόόr het kraaien van de haan, zult 
gij Mij driemaal verloochenen. Petrus antwoordde 
Hem: ‘Al moest ik met U sterven, in geen geval zal 
ik U verloochenen’. In die zelfde geest spraken ook 
al de leerlingen.

Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat 
Getsemane heette sprak Hij tot zijn leerlingen: 
‘Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden’. Petrus 
en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter 
met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te 
worden. Toen sprak Hij tot hen: ‘Ik ben bedroefd 
tot stervens toe. ‘Blijft hier en waakt met Mij’. 
Nadat Hij een weinig verder was gegaan wierp 
Hij zich plat ter aarde en bad: ‘Mijn Vader, als het 
mogelijk is laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar 
toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt’. Toen 
ging Hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; 
en Hij sprak tot Petrus: ‘Ging het dan uw krachten 
te boven één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, 
dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel 
gewillig, maar het vlees zwak’. Hij verwijderde zich 
voor de tweede keer en weer bad Hij: ‘Vader, als het 
niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder 
dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiede’. En 
teruggekomen vond Hij hen weer in slaap want hun 
oogleden waren zwaar. Hij liet hen met rust, ging 
weer heen en bad voor de derde maal nogmaals 
met dezelfde woorden. Daarna ging Hij naar zijn 
leerlingen en sprak tot hen: ‘Slaapt dan maar door 
en rust uit! Nu is het uur gekomen waarop de 
Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van 
zondaars. Staat op, laten we gaan; mijn verrader is 
nabij’.

Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam 
Judas, een van de twaalf, vergezeld van een grote 
bende met zwaarden en knuppels, gestuurd door 
de hogepriesters en de oudsten van het volk. Zijn 

verrader had een teken met hen afgesproken door 
te zeggen: ‘Die ik zal kussen, Hij is het; grijpt Hem’. 
Hij ging recht op Jezus af en zei: “Gegroet rabbi’, 
en hij kuste Hem. Jezus sprak tot hem: ‘Vriend, 
zijt ge daarvoor hier?’ Toen kwamen zij naar 
voren, grepen Jezus vast en maakten zich van 
Hem meester. Maar één van Jezus’ gezellen greep 
naar zijn zwaard, trok het en sloeg met één houw 
de knecht van de hogepriester het oor af. Toen 
sprak Jezus tot hem: ‘Steek uw zwaard weer op 
zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen 
zullen door het zwaard omkomen. Of meent 
ge soms dat Ik niet de hulp van mijn Vader kan 
inroepen, die Mij dan aanstonds meer dan twaalf 
legioenen engelen ter beschikking zou stellen? 
Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling 
gaan die zeggen dat het zo gebeuren moet?’. Nu 
richtte Jezus zich tot de bende: ‘Als tegen een rover 
zijt ge uitgetrokken met zwaarden en knuppels 
om Mij gevangen te nemen. Dagelijks zat Ik in de 
tempel te onderrichten en toch hebt gij Mij niet 
gegrepen. Maar dit alles is geschied opdat de 
Schriften van de profeten in vervulling zouden 
gaan’. Toen lieten alle leerlingen Hem in de steek en 
namen de vlucht.

Nu zij Jezus in hun macht hadden voerden zij 
Hem naar de hogepriester Kajafas, waar de 
schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen 
waren. Petrus bleef Hem op een afstand volgen tot 
aan het paleis van de hogepriester; hij ging naar 
binnen en zette zich neer bij het dienstvolk om te 
zien hoe het af zou lopen. De hogepriester en het 
hele Sanhedrin zochten naar een schijngetuigenis 
tegen Jezus om Hem ter dood te kunnen brengen, 
maar ze vonden er geen, ofschoon er vele valse 
getuigen optraden. Ten slotte echter kwamen 
twee verklaren: ‘Die man daar heeft beweerd: Ik 
kan de tempel van God afbreken en in drie dagen 
weer opbouwen’. Toen stond de hogepriester op 
en sprak tot Hem:  ‘Geeft Ge geen antwoord? Wat 
getuigen deze mensen tegen U?’. Maar Jezus bleef 
zwijgen. Toen sprak de hogepriester tot Hem: ‘Ik 
bezweer U bij de levende God om te zeggen of Gij 
de Christus zijt, de Zoon van God’. Jezus gaf hem 
te antwoord: ‘Gij zegt het. Maar Ik zeg u: vanaf 
nu zult ge de Mensenzoon zien zitten aan de 
rechterhand van de macht en komen op de wolken 
des hemels’. Toen scheurde de hogepriester zijn 
kleed en riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd; waartoe 
hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt nu toch de 
godslastering gehoord! Wat denkt gij daarvan?’ Zij 
antwoordden: ‘Hij verdient de doodstraf’. Daarop 
spuwden zij Hem in het gezicht en sloegen Hem de 
vuist; anderen sloegen Hem met en stok, terwijl ze 
zeiden: ‘Wees nu eens voor ons profeet, Messias: 
wie is het die U geslagen heeft?’.

Intussen zat Petrus op de open binnenplaats. Hier 
trad een dienstmeisje op hem toe en zei: ‘Jij was 
ook bij Jezus de Galileeër’. Maar hij ontkende het 
waar allen bij waren en zei: ‘Ik weet niet wat je 
bedoelt’. Hierna ging hij naar het poortgebouw, 
maar een ander dienstmeisje merkte hem op en 
zei tot de aanwezigen: ‘Die daar was bij Jezus 
de Nazoreeër!’. Hij ontkende opnieuw met een 
eed: ‘Ik en die mens niet’. Even daarna kwamen 
de omstanders dichterbij en zeiden tot Petrus: 
‘Waarachtig, jij bent er ook een van! Het is duidelijk 
aan je spraak te horen’. Toen begon hij te vloeken 
en te zweren: ‘Ik ken die mens niet’. Onmiddelijk 
daarop kraaide een haan. 

wordt vervolgd op pagina B3
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Schriftlezingen
parochieberichten

 vervolg van pagina B1

za 4 18.00: Vooravondmis Palmzondag- Passie van de 
Heer. Onder voorbehoud!
zo 5 08.00: H. Mis. Palmzondag-Passie van de Heer. 
Onder voorbehoud!

zo 5 08.00: H. Mis Palmzondag-Passie van de Heer. Onder 
voorbehoud!

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

zo 5 08.30: Woordgebed
ma 6 17.00: H. Mis
di 7 06.30: H. Mis
wo 8 17.00: Boeteviering
do 9 06.30: H. Mis
vr 10 15.00: Paastriduum: herdenking lijden en sterven 
van onze Heer Jezus Christus
za 11 15.00: Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
zo 12 08.30: Woordgebed
Mededelingen
• Geen dienst op 13 april in de St. Jozefkerk.
• Zondag 12 april om 09.00u: H. Mis in Coronie
• Maandag 13 april om 11.30u: H. Mis op Groot Henar 
vooraf ziekencommunie aan huis. Parochianen mogen zich 
aansluiten bij de diensten in de St. Jozefkerk.
• Misdienaars worden verzocht mee te doen met al de 
vieringen en activiteiten in de veertigdagentijd.
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van het zusterhuis

vr 10 15.00: Kruisweg
Mededelingen
• Er zijn geen diensten in de goede week
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van het zustershuis

zo 5 08.30: H. Mis. Palmzondag
vr 10 15.00: Kruisweg
Mededeling
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van het zustershuis

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

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.

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. 

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

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

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

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

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

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die 
gezegd had: ‘Vόόr het kraaien van de haan zult ge 
Mij driemaal verloochenen’. Hij ging naar buiten en 
begon bitter te wenen.

Bij het aanbreken van de morgen kwamen 
alle hogepriesters en oudsten van het volk in 
vergadering bijeen en spraken over Jezus het 
doodvonnis uit. Geboeid leidde men Hem weg en 
leverde Hem uit aan de landvoogd Pilatus. 
Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld 
was kreeg hij wroeging, en bracht de dertig 
zilverlingen terug bij de hogepriesters en 
ouderlingen, met de woorden: ‘Ik  heb misdaan 
door onschuldig bloed te verraden’. Maar zij 
antwoordden: ‘Wat gaat ons dat aan? Dat is uw 
zaak’. Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel 
en liep weg. Hij ging heen en verhing zich. De 
hogepriesters raapten de geldstukken op en 
zeiden: ‘Wij mogen die niet bij de tempelschat 
doen, want het is bloedgeld’. En zij besloten er het 
land van de pottenbakker mee te kopen om daar de 
vreemdelingen te begraven. Daarom kreeg dit stuk 
land de naam van Bloedakker en zo heet het nog. 
Aldus ging in vervulling wat de profeet Jeremia 
gezegd had: Zij namen de dertig ziverlingen, de 
prijs waarop Hij geschat is, geschat door zonen 
van Israël, en gaven die voor de akker van de 
pottenbakker, zoals de Heer mij opgedragen had.

Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde 
Hem de vraag: ‘Zijt Gij de koning der Joden?’ Jezus 
antwoordde: ‘Gij zegt het’. Op de beschuldigingen 
door de hogepriesters en de oudsten tegen 
Hem ingebracht gaf Hij geen enkel antwoord. 
Toen zei Pilatus tot Hem: ‘Hoort Gij niet wat ze 
allemaal tegen U inbrengen?’. Maar Hij gaf hem 
geen antwoord, op welk punt dan ook, zodat de 
landvoogd hoogst verbaasd was. De landvoogd 
was gewoon, bij elk feest één gevangene, naar 
keuze van het volk, vrij te laten. Men had juist een 
beruchte gevangene, een zekere Barabbas. Nu zij 
daar toch bijeen waren sprak Pilatus tot hen: ‘Wie 
wilt ge dat ik u zal vrijlaten, Barabbas of Jezus 
die Christus genoemd wordt?’. Hij wist heel goed 
dat men Hem uit nijd had uitgeleverd. Terwijl hij 
op zijn rechtersstoel gezeten was stuurde zijn 
vrouw hem de boodschap: ‘Laat u niet in met deze 
rechtschapen mens, want ik heb vannacht in een 
droom veel om Hem moeten doorstaan’. Maar de 
hogepriester en de oudsten haalden het volk over 
Barabbas te kiezen, en Jezus te doen sterven. De 
landvoogd nam weer het woord en sprak tot hen: 
‘Wie van de twee wilt ge dat ik vrijlaat?’. Ze zeiden: 
‘Barabbas!’. Pilatus vroeg hem: ‘Wat zal ik dan 
doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?’. Zij 
riepen allen: ‘Aan het kruis met Hem!’. Hij hernam: 
‘Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?’. Maar 
zij schreeuwden nog harder: ‘Aan het kruis met 
Hem!’. Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam 
maar dat er veeleer tumult ontstond, liet hij water 
brengen en waste ten overstaan van het volk zijn 
handen terwijl hij verklaarde: ‘Ik ben onschuldig 
aan het bloed van deze rechtschapen man, gij moet 
het zelf maar verantwoorden’. Heel het volk riep 
terug: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!’. 
Daarop liet hij, omwile van hen, Barabbas vrij, 
maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om 
gekruisigd te worden.

Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus 
mee in het pretorium en verzamelden de hele 
afdeling rondom Hem. Zij trokken Hem zijn kleren 
uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook 
vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten 
die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok 

in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op 
de knieën en bespotten Hem met de woorden: 
‘Gegroet, koning der Joden!’. Ze bespuwden Hem, 
pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. 
Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden 
ontdeden ze Hem van de mantel, trokken Hem zijn 
eigen kleren weer aan en voerden Hem weg ter 
kruisiging. Toen ze de stad uitgingen ontmoetten 
ze een Cyreneeër, Simon genaamd en vorderden 
hem tot het dragen van Jezus’ kruis. Gekomen op 
een plaats die Golgota genoemd wordt gaven ze 
Hem met alsem gemengde wijn te drinken; Hij 
proefde ervan, maar wilde niet drinken. Nadat ze 
Hem gekruisigd hadden verdeelden ze zijn kleren 
onder elkaar, door er om te dobbelen; en daar 
neergezeten, bleven ze de wacht bij Hem houden. 
Boven zijn hoofd bracht men  een opschrift aan 
met de reden van zij veroordeling: Dit is Jezus, de 
koning der Joden. Samen met Hem werden ook 
twee rovers gekruisigd, de één rechts, de ander 
links. Voorbijgangers hoonden Hem, terwilj ze het 
hoofd schudden en zeiden: ‘Gij daar, die de tempel 
afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; 
als Gij de Zoon van God zijt, kom dan van dat kruis 
af’. In de zelfde geest zeiden de hogepriesters met 
de schriftgeleerden en oudsten spottend: ‘Anderen 
heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. 
Hij is toch de koning van Israël! Laat Hem nu van 
het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. 
Hij stelt vertrouwen in God; laat Die Hem nu 
bevrijden als Hij behagen in Hem heeft. Hij heeft 
immers gezegd: Ik ben de Zoon van God!’. Zelfs 
de rovers die samen met Hem gekruisigd waren, 
voegden Hem soortgelijke beschimpingen toe. 
Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het 
hele land, tot aan het negende uur toe. Omstreeks 
het negende uur liep Jezus met luide stem uit: ‘Eli, 
Eli, lama sabaktani!’. dat wil zeggen: Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Enkelen uit de 
omstanders, die het hoorden, zeiden: ‘Hij roept 
om Elia!’. Onmiddelijk daarop ging één van hen 
een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak ze 
op een rietstok en bood Hem te drinken. Maar de 
anderen zeiden: ‘Laat dat! Wij willen eens zien of 
Elia Hem komt redden’. Jezus slaakte andermaal 
een luide kreet en gaf de geest. 

Hier knielen allen gedurende enige tijd. 

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde 
van boven tot onder in tweeën, de aarde beefde 
en de rotsen spleten. De graven gingen open en de 
lichamen van vele heiligen mensen die ontslapen 
waren stonden op. Na zijn verrijzenis kwamen zij 
uit de graven en gingen naar de heilige stad waar 
zij aan velen verschenen. De honderdman en zij die 
met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het 
zien van de aardbeving en wat verder gebeurde 
door een grote vrees bevangen en zeiden: 
‘Waarlijk, Hij was een Zoon van God’.

Er waren ook vele vrouwen bij, die op een afstand 
toekeken; zij waren Jezus vanuit Galilea gevolgd 
om voor Hem te zorgen. Onder hen bevonden zich 
Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en 
Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeüs.
Toen het avond was geworden kwam een rijk 
man, een zekere Jozef van Arimatéa, die zich ook 
als leerling bij Jezus had aangesloten. Hij was 
naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van 
Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te 
geven. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een 
smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf dat hij 
pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een 
grote steen voor de ingang van het graf gerold had, 
ging hij heen. Maria Magdalena en de andere Maria 
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waren erbij en zaten tegenover het graf.
De volgende dag, dat is dus na de 
voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en 
Fariezeeën gezamelijk naar Pilatus en zeiden: 
‘Heer, wij herinneren ons dat die bedrieger toen 
Hij nog leefde gezegd heeft: Na drie dagen zal 
Ik verrijzen. Geef daarom order de veiligheid 
van het graf te verzekeren, tot de derde dag 
toe; zijn leerlingen mochten Hem anders eens 
komen stelen en aan het volk zeggen: Hij is van 
de doden verrezen. Dit laatste bedrog zou nog 
erger zijn da het eerste’. Pilatus zei hun: ‘Ge 
kunt een wacht krijgen. Neemt dan maar uw 
veiligheidsmaatregelen zoals gij die gedacht hebt’. 
Zij gingen heen en verzekerde de veiligheid van het 
graf door de steen te verzegelen en de wacht erbij 
te plaatsen.
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

geloofsverdieping
BIJ GOD STERFT HET LEVEN NOOIT

Vrijdagavond 27 maart 2020 ging paus Franciscus 
voor in een uitzonderlijke gebedsdienst n.a.v. de 
coronapandemie en gaf daarna uitzonderlijk de Urbi 
& orbi-zegen.

De avond is gevallen
Tegen het vallen van de avond....(Mc 4:35). Sinds 
weken lijkt het erop dat de avond is gevallen. De 
duisternis heeft onze pleinen, straten en steden 
bedekt en heeft beslag gelegd op ons leven. Een 
oorverdovende stilte en een grote leegte vult alles. 
En waar ze langskomt, veroorzaakt ze verlamming. 
Je kunt het voelen in de lucht, je merkt het in de 
gebaren en de blikken van de mensen. We zijn bang 
en verloren.
Net als de leerlingen in het Evangelie werd de 
wereld opgeschrikt door een onverwachte en 
razende storm. We werden ons bewust dat we 
allen in hetzelfde schuitje zitten, kwetsbaar en 
gedesoriënteerd. We zijn  allen geroepen om samen 
te roeien, we hebben behoefte aan troost.
Op deze boot ... zitten we allemaal. Zoals de 
leerlingen die angstig zeggen: “Wij vergaan” (v. 38), 
zo hebben ook wij ons gerealiseerd dat wij niet 
'ieder voor zich' verder kunnen gaan, maar alleen 
samen.

De storm ontmaskert
We kunnen ons gemakkelijk in het verhaal 
herkennen. Wat moeilijk is, is de houding van Jezus 
te begrijpen. Terwijl de leerlingen wanhopig zijn, 
ligt Hij te slapen in de boot. Ondanks de paniek 
slaapt Hij vredig, vertrouwend op de Vader. 
Wanneer Hij wordt gewekt en de wind en het 
water tot bedaren heeft gebracht, wendt Hij zich op 
verwijtende toon tot de leerlingen: Waarom zijt ge 
zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof 
bezit? (v. 40).
Waarin bestaat het gebrek aan geloof van de 
leerlingen? Ze vragen Hem: Meester, raakt het U 
niet dat wij vergaan? (v. 38).  Ze denken dat Jezus 
niet bezorgd is om hen.  Het doet pijn wanneer een 
familielid ons zegt: Geef je niet om mij? Het is een 
zin die kwetst en in ons hart stormen ontketent. 

Dat moet ook Jezus geschokt hebben. Want 
niemand geeft meer om ons dan Hij. Immers, Hij 
redt zijn twijfelende leerlingen.
De storm ontmaskert onze kwetsbaarheid en 
brengt die nodeloze zekerheden aan het licht 
waarmee we onze agenda, onze plannen, onze 
gewoonten en prioriteiten hebben ingevuld.

Onze verbondenheid
Wat ons voedt, ons steun geeft en ons leven 
en onze samenleving versterkt, hebben wij 
verwaarloosd. We hebben de kracht verloren om 
goed om te gaan met tegenspoed. Met de storm 
is de schmink weggevallen van die stereotypes 
waarmee we onze ego's verstoppen. De 
gemeenschappelijke verbondenheid is zichtbaar 
geworden. We kunnen ons er niet aan onttrekken: 
onze verbondenheid als broeders en zusters.
Gods Woord gaat ons allemaal aan.  Belust op 
winst hebben we ons laten meeslepen door de 
dingen en ons laten versuffen door de haast. We 
hebben niet stil gestaan bij uw oproepen. We zijn 
niet ontwaakt door oorlogen en planetair onrecht. 
We hebben niet geluisterd naar de kreet van de 
armen en van onze ernstig zieke planeet. We 
gingen onverschrokken verder, met de gedachte 
dat we altijd gezond zouden blijven in een zieke 
wereld. Nu, terwijl we ons in stormachtige wateren 

bevinden, smeken we U: Word wakker Heer!

De tijd van de keuze
In deze veertigdagentijd klinkt Gods dringende 
oproep: Bekeer je! Keert tot Mij terug (Joël 2,12). 
Gij roept ons op om deze tijd van beproeving aan te 
grijpen als een tijd van keuze. Het is niet de tijd van 
uw oordeel, maar van ons oordeel. De tijd om te 
kiezen voor wat telt of voor wat voorbij gaat, om te 
onderscheiden tussen wat nodig is en wat niet.
Het is de tijd om ons leven opnieuw op U te richten, 
Heer, en op de anderen. En we kunnen kijken 
naar de mensen die zich, ondanks angst, inzetten 
voor hun medemens. De werkkracht van de Geest 
wordt uitgestort en geeft vorm aan moedige en 
edelmoedige toewijding.

Zonder twijfel schrijven zij vandaag de beslissende 
gebeurtenissen van onze geschiedenis: artsen, 
verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, 
schoonmakers, verzorgers, vervoerders, 
ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, 
religieuzen en vele anderen die begrepen hebben 
dat niemand zichzelf alleen redt.

We hebben verlossing nodig
Tegenover het lijden ontdekken en ervaren we 
het priesterlijk gebed van Jezus: Opdat allen één 
mogen zijn (Joh 17,21). Hoeveel mensen oefenen 
geduld en schenken elke dag hoop, door geen 
paniek te zaaien maar medeverantwoordelijkheid? 
Hoeveel mensen bidden, offeren en zijn 
voorsprekers voor het welzijn van allen? Gebed en 
stille dienst zijn onze wapens; hiermee zullen wij 
overwinnen.
Het begin van geloven is: weten dat we verlossing 
nodig hebben. We zijn niet zelfvoorzienend. We 
hebben de Heer nodig zoals de oude zeelieden 
de sterren. Laten we Jezus in onze levensboten 
uitnodigen. Laten we hem onze angsten 
toevertrouwen, zodat Hij ze kan overwinnen. Net 
als de leerlingen zullen we ervaren dat we met 
Hem aan boord geen schipbreuk zullen lijden.
Want dit is Gods kracht: alles wat ons overkomt, 
zelfs slechte dingen, keert Hij ten goede. Hij brengt 
rust in onze stormen, want bij God sterft het leven 
nooit.

Gered door Zijn kruis
De Heer roept ons om ons paasgeloof op te wekken 
en te doen herleven. We hebben een anker: door 
zijn kruis zijn we gered.  Door zijn kruis zijn we 
vrijgekocht. We hebben hoop: door zijn kruis zijn 
we genezen en omhelsd, zodat niets en niemand 
ons kan scheiden van Zijn verlossende liefde.
Temidden van het isolement waarin we 
lijden onder het gebrek aan genegenheid en 
ontmoetingen en veel dingen ontberen, horen we 
opnieuw de boodschap die ons redt: Hij is verrezen 
en leeft met ons.

Zijn kruis omarmen betekent de moed vinden 
om alle tegenslagen van de huidige tijd te 
aanvaarden en afstand te doen van onze zucht 
naar almacht en bezit. Laten we ruimte geven aan 
de creativiteit van de H. Geest en nieuwe vormen 
van gastvrijheid, broederschap en solidariteit 
mogelijk maken. De Heer omarmen om de hoop 
te omarmen: dat is de kracht van het geloof. Het 
bevrijdt ons van angst en geeft ons hoop.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

Photocredits: Vatican News
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wat wij ervan vinden.

Gebed
God, U hebt de mensheid uw Zoon gegeven, opdat 
wij, mensen, zouden leven. God uit God is Hij, licht 
uit licht. Door Hem hebt U alles geschapen. Ik dank 
U om Hem en ik bid: open mijn ogen – dat ik uw 
werk zie; open mijn oren – dat ik uw Woord herken 
en daarnaar leef, vandaag en al onze dagen. Amen.

Dagtekst
Lucas 24,21: En wij hadden zo gehoopt dat Hij het 
was die Israël zou verlossen, maar inmiddels is het 
al de derde dag sinds dat gebeurd is.

Overweging
Van één ding mogen we zeker zijn: God heeft ons 
het eerst bemind. Laten we deze waarheid diep 
tot ons doordringen lang genoeg en telkens weer. 
Het is niet zo dat wij allerhande kunsten moeten 
uithalen of een super-christen moeten zijn om 
de liefde van God ‘waard te zijn. Soms voelen we 
het wel zo – ook de mensen in Jezus’ tijd. Wetten 
moesten vervuld worden, offers gebracht om God 
goed te stemmen. Vandaar komen de woorden van 
de honderdman: ‘Heer, ik ben niet waardig dat U 
tot mij komt’ die we nog elke zondag herhalen. 
Natuurlijk zijn wij in vergelijking met de eeuwige 
God ‘niets waard’, een stofje dat voorbijvliegt. Maar 
Jezus houdt geen rekening met die vorm van ‘iets 
waar zijn’. Hij ziet het hart, het geloof van deze 
unieke mens. Hij heeft hem en zijn zieke dienaar 
al lief nog voor hij heeft gesproken. Zo is ieder van 
ons uniek en een oogappel voor Jezus!

Gebed
Goede God, uw Zoon heeft gezegd: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven.’ Als ik Hem ken, zal ik 
ook U leren kennen. Geef dat ik de waarheid in zijn 
woorden versta, opdat ik steeds dichter bij U mag 
komen. Neem mij bij de hand op mijn weg naar 
U, zoals U eens de apostelen Filippus en Jakobus 
leidde, door Jezus Christus, mijn Heer, vandaag en 
alle dagen. Amen.

integendeel, Hij wendt zich in zijn barmhartige 
liefde tot de mens om hem te sterken. Deze 
versterking ontvangt de mens door het levendige 
contact met God. Tijdens onze gewone bezigheden 
mogen wij het contact met Christus niet verliezen. 
We hebben bijzondere ogenblikken nodig die 
uitsluitend voor het gebed bestemd zijn. Het gebed 
sterkt en is een bron van inspiratie, kracht en 
moed ten opzichte van de moeilijkheden en de 
hindernissen. Het is een bron van standvastigheid 
en bekwaamheid om met nieuwe kracht projecten 
aan te gaan.

Gebed
Goede God, niet om te oordelen hebt U uw Zoon 
gezonden, maar om de wereld te redden, uit liefde. 
Spreek uw Woord van bevrijding in mijn midden, 
schijn over mij met uw genadig licht zodat ik het 
rijk van de dood verlaat en het leven in eeuwigheid 
ontvang. Door Jezus Christus, de verrezen Heer. 
Amen

Dagtekst
Jesaja 30,21: Met eigen oren zult u achter u een 
stem horen zeggen:  `Dit is de weg, volg die, of u nu 
naar rechts gaat of naar links.'

Overweging: 
Verlegen mensen hebben iets heel moois, al wordt 
verlegenheid in onze cultuur niet als een deugd 
beschouwd. Integendeel, we moeten direct zijn, 
anderen recht in de ogen kijken, en zonder blikken 
of blozen zeggen wat er in ons omgaat en vertellen 
wat we meemaken. Toch ben je snel uitgekeken 
op personen met het hart op de tong, mensen 
die alles gezegd willen hebben. Ze zijn als bomen 
zonder schaduw. Verlegen mensen hebben lange 
schaduwen waarin ze een groot deel van hun 
schoonheid verbergen voor anderen. Verlegen 
mensen herinneren ons aan het geheim van het 
leven dat niet een-twee-drie kan worden uitgelegd. 
Ze nodigen ons uit tot respectvolle vriendschap en 
een liefdevol samenzijn zonder woorden.

Gebed
God, Schepper van alles wat leeft, U heeft de 
mens de aarde gegeven om haar te beheren en te 
bewerken. Van U komt de opdracht om met mijn 
eigen handen mijn brood te verdienen. Ik vraag U 
dat ik naar het voorbeeld van de heilige Jozef mag 
beantwoorden aan de opdracht die U mij geeft en 
daarna mag rusten op de zevende dag. Dat vraag ik 
U door Jezus, Kind van U en kind van mensen, die 
leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Wijsheid 13,9: Als zij in staat waren zo veel te 
weten dat zij zich van de wereld een gedachte 
konden vormen, waarom hebben zij dan niet 
eerder de Heer van alles gevonden?

Overweging
Jezus wordt Immanuel genoemd ‘God met ons’. De 
grote paradox in het leven van Jezus was dat Hij 
in zijn doen en laten niet afhankelijk was van de 
goed- of afkeuring van mensen, maar alleen van 
wat God van hem wilde, en dat Hij tegelijkertijd 
meer ‘met ons’ was dan wie ook ter wereld. Jezus 
kon diep meevoelen met ons omdat Hij geen 
menselijk opzicht kende, maar zich alleen liet 
leiden door de liefde van zijn Vader. Jezus is vrij om 
lief te hebben omdat Hij zich niet laat leiden door 

Dagtekst
Psalm 62,9: Vertrouw op Hem, mijn volk, voor 
altijd, stort uw hart voor Hem uit: God is de plek 
waarheen wij vluchten.

Overweging
De verrijzenis van Jezus Christus is de sleutel 
tot het begrijpen van de geschiedenis van de 
wereld, van alles wat geschapen is en vooral van 
de geschiedenis van de mens. Zoals alles wat God 
geschapen heeft, is ook de mens onderworpen 
aan de wet van de dood. Maar dankzij het werk 
van Christus werd deze wet onderworpen aan 
een andere wet, een wet van het leven. Dankzij 
de verrijzenis van Christus bestaat de mens niet 
meer uitsluitend voor de dood, hij bestaat voor het 
leven dat zich aan ons moet openbaren. Het is het 
leven dat Christus in de wereld gebracht heeft. (zie 
Joh.1,4). Dit verklaart de betekenis van de geboorte 
van Jezus in Betlehem die we met Kerstmis gevierd 
hebben. (Johannes Paulus II)

Gebed
God van leven, U kent mij, met mijn twijfels en 
vragen. Mijn oude zekerheden vervullen mij niet en 
daarom zoek ik houvast, bij U. Maak mij dan, zo bid 
ik, ontvankelijk voor uw Woord, en wil mij raken 
met uw Geest en schenk mij een nieuw begin. Door 
Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft, nu en tot 
in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Psalm 23,4: Al moet ik door dalen van duisternis en 
dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij 
mij: uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed.

Overweging:
Het leven van de mens, dat in Betlehem aan 
de herders en de wijzen uit het Oosten in een 
sterrennacht geopenbaard werd, heeft op de 
dag van de verrijzenis zijn onverwoestbaarheid 
bewezen. Er is dus een diepe verbinding tussen de 
nacht van Betlehem en de dag van de opstanding. 
De overwinning van het leven op de dood is 
iets waarnaar elke mens verlangt. De verrezen 
Christus verzekert mannen en vrouwen van alle 
tijden dat ze geroepen zijn tot een leven aan gene 
zijde van het graf. Jullie zijn niet gezonden om een 
of andere abstracte waarheid te verkondigen. Het 
evangelie is noch een theorie, noch een ideologie! 
Het evangelie is leven!

Gebed
Ene en Eeuwige, ik voel mij soms klein en 
machteloos tegenover alles wat er om mij heen 
gebeurt, maar U bent een God die kleine mensen 
groot maakt en hen zegent met uw licht. Ik bid U: 
spreek uw Woord tot mij; dat het mijn hart mag 
versterken en grond geeft onder mijn voeten. Dat 
vraag ik U door Jezus Christus, mijn Heer. Amen

Dagtekst
Js 49,16: Ik heb je in mijn handpalm gegrift.

Overweging
De opgaven die God ons stelt, zijn geschikt voor 
ieder van ons. Ze overstijgen onze mogelijkheden 
niet. God helpt ons op momenten van zwakheid. 
Hij alleen kent werkelijk onze zwakheid. Hij 
kent ze beter dan wij. Toch wijst Hij ons niet af; 

gebeden voor iedere dag
Maandag 06 april

Zaterdag 11 april

dinsdag 07 april

Donderdag 09 april

Vrijdag 10 april

woensdag 08 april
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