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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Homilie van Mgr. Karel Choennie

bij de herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus
Goede Vrijdag, 10 april 2020

Het covid-19-kruis

Zusters en broeders,
Goede Vrijdag confronteert ons altijd weer met 
het kruis, het lijden in de wereld. We krijgen via 
onze smartphones meer dan ooit talloze covid-
19-berichten binnen. Er zijn berichten bij die we 
kunnen categoriseren onder conspiracy theorieën. 
De theorieën gaan ervan uit dat iemand of een land 
dit virus heeft ontwikkeld en moedwillig in de 
wereld heeft gebracht. Ik lees dergelijke berichten 
niet, omdat de berichten ons niet helpen om de 
crisis te bestrijden. Ik vind het ook niet belangrijk 
vanwaar het virus komt. We hebben te maken 
met een pandemie, en een pandemie vraagt om 
wereldwijde maatregelen en solidariteit. Gelukkig 
heet het virus ook niet Chinavirus, zoals in het 
verleden gesproken werd over Spaanse griep 
of Mexicaanse griep. Het is iets waar de wereld 
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor moet 
nemen. Het virus is het kruis van vandaag.
Dan komen er berichten binnen van mensen die 
menen dat nu echt het einde van de wereld is 
aangebroken. Ook deze berichten laat ik aan mij 
voorbijgaan, omdat ze kostbare tijd verslinden en 
ons niet helpen om op een rationele wijze met de 
crisis om te gaan.

Dan zijn er berichten die de kern van de zaak 
raken. Ik kreeg bijvoorbeeld een cartoon-app. 
De cartoonist heeft de wereld heel groot en boos 
uitgebeeld. Met een strenge vinger wijst de wereld 
naar de piepkleine mens met de berisping: ‘Ga naar 
je kamer, en blijf daar, denk goed na over wat je 
gedaan hebt!’ Ik denk dat veel ouders zich dit beeld 
heel goed kunnen voorstellen. Soms kan een kind 
zo destructief zijn zonder het te beseffen. Het kind 
heeft bijvoorbeeld water op je dure laptop gegooid 
en je weet dat je als ouder liever niet fysiek straft, 
omdat het kind helemaal niet beseft dat water 
levensgevaarlijk kan zijn als het met elektronica 
in aanraking komt. De enige manier is om het kind 
een time-out te geven om te gaan nadenken over 
wat het fout heeft gedaan. Ik vind het een briljante 
vondst van de cartoonist. Wij mensen worden door 
het coronavirus gedwongen om thuis te blijven en 
om na te denken hoe deze crisis is ontstaan en hoe 
we een dergelijke crisis in de toekomst kunnen 
voorkomen.

Toen paus Franciscus in zijn encycliek Laudato 
Si opmerkte dat in de schepping alles met alles 
verbonden is, drong het maar niet door tot wereld. 
Een klein levenloos wezen dat niet met het blote 
oog waar te nemen is, heeft binnen enkele maanden 
laten zien dat Paramaribo met Wuhan, waarvan 
we nog nooit eerder gehoord hadden, verbonden 
is. Dat een onhygiënische dierenmarkt in exotische 
dieren heel de wereld in gevaar kan brengen. Uit 
het genetische materiaal van het virus is volgens 

de wetenschap komen vast te staan dat het virus 
van vleermuizen overgegaan is op de mens, en dat 
die vleermuizen werden verkocht op die exotische 
markt in Wuhan. In Laudato Si en gedurende de 
speciale bisschoppensynode over de Amazone is 
er aandacht gevraagd voor de manier waarop we 
met de aarde omgaan. De mens heeft de neiging 
alles te willen commercialiseren. Dieren die in hun 
natuurlijke habitat nooit met elkaar in aanraking 
zouden komen, worden in kooien op overvolle 
markten op een hoop gezet. Dierenleed zien we niet 
meer. Arme arbeiders moeten op hun koopwaar 
slapen en eten. Door onze onzorgvuldige manier 
van omgaan met de schepping verdwijnen er 
steeds meer diersoorten zonder dat er door de 
mens getreurd wordt. Microscopisch kleine wezens 
worden in onze rivieren en zeeën gedood door het 
lozen van giftig afval. Geen mens die eraan denkt 
dat ook de onzichtbare wezens door God geschapen 
zijn en dat ze allemaal een functie hebben te 
vervullen. Dat alles met alles verbonden is.

Ik vind het daarom niet toevallig dat de natuur 
terugslaat. Een klein onzichtbaar virus dat zelf 
niet kan voortbewegen, brengt zowat de gehele 
wereldhandel tot stilstand. De mens is plotseling 
niet meer zo oppermachtig, en machteloosheid is op 
vele gezichten af te lezen. ‘Ga naar je kamer, en ga 
goed nadenken wat je hebt aangericht.’ Maar wordt 
er wel nagedacht?
Het ergste wat ons kan overkomen is dat wij na de 
crisis niets ervan hebben geleerd. Velen verlangen 
en bidden dat we spoedig naar het normale leven 
terug kunnen keren. Dat zou pas een ramp zijn: als 
alles weer normaal zou zijn zoals voor covid-19. 
Wetenschappers die nadenken over hoe wij een 
dergelijke crisis kunnen voorkomen, wijzen 
erop dat de vernietiging van het Amazonewoud 
maakt dat wilde dieren steeds dichter bij 
woongemeenschappen komen en dat de overdracht 
van ziekten van dieren op mensen gemakkelijker 
kan gaan.

Als covid-19 ons moderne kruis is, dan zal het 
lijden van deze dagen pas zinvol kunnen zijn als wij 
gezamenlijk dat kruis dragen met liefde. Meer dan 
ooit is er een wereldwijde solidariteit nodig. Als 
we zo beangstigend kijken naar de beelden uit het 
wereldnieuws in beeld, houden we allen onze adem 
in en hopen dat wij niet in dezelfde mate worden 
getroffen, want ons gezondheidszorgsysteem 
is er helemaal niet op berekend. Covid-19 zal 
ons tenminste moeten laten nadenken over hoe 
ongelijk de wereld verdeeld is met betrekking tot 
gezondheidszorg; hoe zwaar het is wanneer mensen 
door voorkombare ziekten getroffen worden en 
eraan sterven.
Het kruis dragen met liefde wil zeggen dat we 
solidair moeten zijn met mensen die het zwaarst 
getroffen worden door de economische crisis. Dat 

zijn vooral mensen die zelfstandig werken en geen 
andere sociale zekerheid hebben dan hun eigen 
gezondheid. We denken aan marktverkopers, 
buschauffeurs, taxihouders, kappers, landbouwers, 
kortom alle kleine ondernemers. Laten we bidden 
dat deze mensen nooit de keuze hoeven te maken 
tussen sterven van de honger of sterven aan het 
virus.

We hebben door dit covid-19-virus geleerd dat 
gezondheid belangrijker is dan de economie. 
Laten we deze les nooit vergeten en een economie 
opbouwen die in dienst staat van de gezondheid. 
Let wel, niet alleen de gezondheid van de mens, 
maar van alles wat door God geschapen is in deze 
wereld. Dat het doordringt dat bossen de longen 
van de wereld zijn en dat we onze longen niet in 
stukjes mogen verkopen om rijk te worden. Dat 
de economieën de zeeën en rivieren verstikken, 
waardoor de zee minder zuurstof produceert en het 
leven en de gezondheid van talloze vissoorten in 
gevaar komen. Ga naar je kamer en ga nadenken wat 
je gedaan hebt.
Ga nadenken over hoe de moderne geneeskunde 
de inheemsen afhankelijk heeft gemaakt van de 
farmaceutische industrie en hun traditionele kennis 
van leven in harmonie met de schepping miskent. Ga 
nadenken over de medicinale planten die vernietigd 
worden door ontbossing nog voordat ze ontdekt 
zijn.

Covid-19 heeft ons geleerd dat gezondheid 
belangrijker is dan politiek. Ga nadenken over hoe 
je een politiek kunt voeren van samenwerking, 
eerlijkheid en transparantie. Ga nadenken of de 
versplintering in onze Surinaamse politiek gezond 
is voor het land en je eigen ego. Covid-19 heeft grote 
wereldleiders te schande gezet die meenden dat 
het een griepje was en snel vanzelf voorbij zou zijn. 
Leiders die meenden dat economie belangrijker was 
dan gezondheid.

Covid-19 heeft ons geleerd dat een 
beademingsmachine evenveel kost als een 
luxeauto. Wat belet ons om meer te investeren in 
de gezondheidszorg dan in auto’s? Want wat heb je 
liever: een auto van USD 26.000 of een scanapparaat 
voor honderden mensen? Ga naar je kamer en 
ga nadenken wat je hebt gedaan. Denk ook na of 
je de medische wetenschap en de farmacie bent 
ingegaan om rijk te worden of om anderen gezond 
en daardoor jezelf gelukkig te maken.

Wat we in elk geval mogen leren is dat dit covid-19-
kruis alleen heilzaam kan zijn als we het in liefde 
samen dragen zoals Jezus ons kruis en doornkroon 
(corona) heeft gedragen. Ga nadenken over de 
vraag: Were you there when they crucified my Lord?

Amen.
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Prakseri

Ontwikkelingsvisie
Wij citeren uit het onlangs verschenen boek 
van Stanley Raghoebarsing waarin hij zijn 
familiegeschiedenis op schitterende wijze laat 
samengaan met de helaas nog ongeschreven 
recente geschiedenis van ons land.  In 
onderstaande passage vat hij volgens ons 
de levensfilosofie van de familie samen. Een 
ontwikkelingsvisie om over na te denken. Het is 
een beproefde weg naar geluk.
Toen de negen kleinkinderen van Nandoe en Trees 
opgroeiden was ‘naar school gaan’ vanzelfsprekend 
geworden, voor jongens én meisjes. Dat was een 
groot verschil met twee generaties eerder; toen 
had Trees nog moeten vechten voor onderwijs. En 
nog maar een generatie geleden was universitair 
onderwijs een bijzonderheid, nu zouden alle negen 
gewoon richting hoger en universitair onderwijs 
koersen.
Ook wonen was anders. Stromend water, moderne 
toiletten, elektriciteit, gas en elektronica in 
huis waren normaal, gebrek aan voedsel was 

ondenkbaar. Zeker, de crisisjaren in Suriname 
lieten littekens achter, maar een dak boven het 
hoofd en drie maaltijden per dag, soms sober, 
waren er altijd.
Met hun overwinning op armoede hadden Nandoe 
en Trees de weg gebaand naar welvaart voor 
zichzelf, en ze hadden een stevige basis gelegd 
waarop volgende generaties konden voortbouwen, 
een fundament dat aanvoelde alsof het daar altijd 
was, alsof het nooit anders geweest was.
De kleinkinderen kregen een erfenis mee die 
van alle tijden zou zijn en nooit zou vergaan. Een 
nalatenschap van universele waarden om goed 
van kwaad te onderscheiden en te kiezen voor het 
goede, om eerlijk en rechtvaardig te zijn en de durf 
te hebben het goede te verdedigen, om nooit een 
last van de gemeenschap te worden maar die te 
helpen bouwen, om zich niet uit het veld te laten 
slaan door tegenslagen of grofheid. Zij kregen de 
vrijheid van denken mee, en respect voor religie. 
En ze hadden zelfrespect meegekregen, het 
vertrouwen dat zij zelf ook belangrijk waren en in 
zich de kracht hadden om gelukkig te zijn en dat 
geluk te delen met anderen.

 Uit: Uit de klei van Saramacca, een Surinaamse 
familiegeschiedenis, K.R. Sing, p.207

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
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Homilie Mgr. Karel Choennie bij de viering van Witte Donderdag – 9 april 2020

Emotionele intelligentie

geloof & leven

Chequita Goedschalk – 

Nieuw begin
Pasen is voor velen na de veertigdagentijd een 
hernieuwing van het geloof en het leven. Een 
ommekeer van het geloof, waarbij velen anders 
denken en ook ander gedrag vertonen. Velen 
hebben in de veertigdagentijd gebeden en 
gevast voor oplossingen, voor antwoorden, voor 
verbetering van hun leven. Ze kijken dan uit naar 
een nieuwe periode, een nieuw begin van hun 
leven. Echter is elke dag een nieuw begin van 
ons leven, een opstanding. Iedere dag staan we 
vol goede moed op om de dag te beginnen met 
zoveel vragen, beslommeringen, tekortkomingen. 
Hoe gaan wij met deze dag om? We staan op en 
danken God dat we weer een nieuwe dag mogen 
aanschouwen in goede gezondheid en vol frisse 
moed. Soms lijkt het echter anders te gaan dan we 
willen. En zo is het ook met het begin van Pasen.
Pasen begint met Witte Donderdag, waar Jezus 

de eucharistie heeft ingesteld, eucharistie als 
belangrijk deel van ons geloof, waar we de Heer 
mogen in ons lichaam. Niet gewoon een stuk brood 
dat we elke dag nuttigen als we honger hebben, 
maar brood dat we nuttigen om ons geestelijk te 
kunnen sterken. Echter zijn we nu in een crisis 
waarbij we geen eucharistie tot ons kunnen 
nemen. Wel kunnen we ons stil maken tijdens de 
uitzendingen van een H. Mis en geloven dat Jezus 
ook zo in ons komt op het moment dat de priester 
het brood heft. 

Stilte herontdekken
Deze hele situatie doet me denken aan een film 
van Superman, waar hij heel snel in tegenrichting 
om de aarde vliegt om de wereld terug te brengen 
naar een bepaald punt in de geschiedenis. En op 
dat punt gekomen stopt de aarde voor een seconde 
en begint weer normaal om zijn as te draaien. En 
vandaaruit begint de wereld weer en men weet 
niet dat er terug is gegaan in de tijd. De mensen in 

Opstaan en een nieuw leven aannemen

de film krijgen een nieuwe kans. 
In mijn ogen zie ik het ook zo dat wij als mens 
teruggebracht worden naar het stukje stilte dat wij 
weer moeten herontdekken, stilte in de Heer. In de 
rush van het leven vergeten we vaak hoe het is om 
stil te zijn. Stappen we ergens binnen - thuis of een 
stille plek - het eerste wat ‘pijn’ aan je oren doet is 
de stilte. We kunnen niet meer tegen de stilte, er 
zal altijd wel een radio of tv aan moeten zijn om de 
stilte te verbreken, of we zijn bezig met onze cel en 
hebben een earpiece in ons oor. Dit is vooral het 
geval bij de jongeren. 
Jezus geeft ons een nieuw leven in deze chaotische 
wereld om stil te staan en terug te draaien naar 
het begin, het begin om de stilte te herontdekken, 
stilte om jezelf en vooral je relatie met God terug 
te vinden. De rechte lijn met hem en dit zonder 
hulpmiddelen, zoals er vroeger geen hulpmiddelen 
waren. Wij moeten met onze kennis die we 
hebben deze band kunnen verstevigen om Hem 
te herontdekken, weten wat Hij van ons vraagt en 
verlangt. 

Anders
Na Witte Donderdag hebben we Goede Vrijdag 
waar de Heer Zijn leven geeft om ons te redden. 
Wijzelf zullen deze Goede Vrijdag anders ervaren. 
Geen fysieke kerkdienst maar een virtuele, waar 
wij samen met ons gezin of misschien alleen in 
de woonkamer het anders zullen ervaren. Geen 
rush van koken om op tijd uit huis te gaan naar 
de dienst. Een andere stille ervaring in ons, een 
ervaring die we ook misschien als ‘dood’ kunnen 
ervaren, omdat we het alleen meemaken. En hierbij 
moeten we goed nadenken wat Hij heeft gedaan 
voor ons:  slagen incasseren, beledigingen, spot, 
en op het eind vastgenageld worden aan een kruis 
en langzaam de dood in de ogen kijken. Langzaam 
voelen hoe het leven wordt genomen en dat er 
een eind aan komt. Het was een zwaar moment 
toen voor Jezus, want Hij heeft het als mens ook 
ervaren, de pijn die wij ervaren. Wat wij voelen als 
we worden beledigd, als mensen ons bespotten, 
als we worden geslagen. Die pijn heeft Hij dubbel 
ervaren, omdat alles in 1 keer is gekomen. Hoe 
zouden wij ons voelen in die situatie: snel opgeven, 
want ik kan niet meer; snel iets grijpen om de pijn 
te vergeten. 

Goede Vrijdag zal dit jaar voor ons anders zijn. 
Gaan we Stille Zaterdag in en zouden we eigenlijk 
stil moeten zijn, maar juist op deze dag is er zoveel 
bedrijvigheid in alle kerken. Voorbereidingen 
voor de avondmis. Dit jaar zal ook Stille Zaterdag 
anders ervaren worden: minder bedrijvigheid 
en juist meer stille tijd. Een crisis die is gekomen 
niet om de mens te vernietigingen, maar om een 
stille periode in ons aan te wakkeren en met de 
stille periode ons te vullen met de opstanding, 
de opstanding van het leven; om ons te laten 
vervullen met komst van de Heer, ons een nieuw 
begin te geven. 

En wie zegt ons dat het alleen met Pasen kan? Het 
kan elke dag weer: opstaan en een nieuw leven 
aannemen. Net zoals er elke dag baby’s worden 
geboren. Nieuw leven, bloemstruiken beginnen 
te spruiten om te bloeien. Laten wij in deze 
periode ook aan het eind kunnen zeggen: ja, ik 
ben herboren; ik heb nieuw leven in me. Laten we 
het een Pasen maken van ons leven, een Pasen om 
nooit te vergeten. Een Pasen waarbij we kunnen 
zeggen dat we zijn ontloken in een mooie bloem, 
een schepsel van de Heer. 

Op Witte Donderdag gedenken wij de instelling 
van de eucharistie en het priesterschap. Het is 
ook een dag waarop de priesters gedenken dat zij 
samen met de bisschop een gedeeld priesterschap 
hebben in onderlinge verbondenheid. Het 
priesterambt brengt de priester in nauw contact 
met heftige emoties van mensen. Het is dan goed 
dat de priester zich wel bewust is van zijn eigen 
emoties wanneer hij anderen wil bijstaan.
Emotionele intelligentie (EQ) is het intelligent 
omgaan met emoties. De emotionele intelligentie 
is het vermogen om emoties van jezelf en van 
anderen waar te nemen, te interpreteren en te 
reguleren. Bij emotionele intelligentie hoort ook 
het vermogen om de emoties te gebruiken als 
leidraad bij het denken en handelen. Hoewel ik mij 
in het bijzonder tot priesters richt, zijn de volgende 
overwegingen goed te gebruiken voor alle leiders 
en ook in de gewone, onderlinge relaties.
Het werk daagt veel priesters uit om boven hun 
krachten te gaan om anderen te helpen. Je kunt 
dan overbelast raken zoals de profeet Elia (1 
Kn19,4-14). Elia voelt zich depressief en eenzaam 
in zijn leiderschapsrol, het is hem allemaal teveel 
geworden. Vermoeid gaat hij onder een bremstruik 
liggen en verlangt te sterven.

Religieus leiderschap is heel erg complex en de 
verwachtingen van de gelovigen zijn hoog. Het 
voelt soms aan alsof er geen grenzen zijn en dat er 
steeds meer van de priester verwacht wordt. Uit de 
vorming hebben priesters geleerd om een heilige 
priester te zijn. Om mensen niet teleur te stellen 
kunnen priesters vaak geen neen zeggen. Veel 
priesters laten op gegeven moment in hun carrière 
weten dat ze wel theologisch goed opgeleid zijn, 
maar niet voorbereid op de emotionele belasting 
bij de uitoefening van hun werk als religieuze 
leider. Je kunt een briljante theoloog zijn of een 
uitstekende bijbelgeleerde, maar als je emotioneel 
niet intelligent bent, zal het werk moeilijk zijn.
Mensen zijn door God als emotionele wezens 
geschapen. Onze beslissingen worden 
verwerkt door een emotionele filter. Deze 
emotionele filter is een complexe combinatie 
van onze levenservaringen, kernwaarden en 

ons temperament. Sommige wetenschappers 
zeggen dat we meer door passie dan door het 
verstand worden gedreven. Zelfs wanneer we 
menen rationele beslissingen te nemen, zijn die 
beslissingen gegaan door de emotionele filter. 
Het is dus raadzaam dat we zowel de rationele 
intelligentie als de emotionele intelligentie 
ontwikkelen. De ontwikkeling van EQ is een 
levenslang proces, waardoor we emotioneel en 
spiritueel volwassen worden. In deze groei laten 
we onze kinderachtigheden achterwege (vg. 1 Kor 
13,11).

Emotioneel zelfbewustzijn
In het evangelie van Mattheüs 7,3-5 leert Jezus 
ons eerst de balk uit ons oog te verwijderen, 
voordat we proberen de splinter uit het oog van 
onze broeder te halen. Zelfkennis is moeilijk, maar 
uiteindelijk de beste kennis. Ken uzelf! Echt inzicht 
in jouw leven begint bij echte kennis van jezelf. 
Deze tekst prijkte boven de tempel van Apollo. 
Klassieke Griekse filosofen waren overtuigd van 
het idee dat ware kennis over het leven start bij 
intensief zelfonderzoek. Sterker nog: ‘Een niet 
onderzocht leven is het niet waard geleefd te 
worden’. Met emotioneel zelfbewustzijn weten we 
wat onze emoties beïnvloedt in de omgang met 
anderen. We weten dan waarom er diep verborgen 
emoties zo intens naar boven kunnen komen en 
hoe wij die emoties op een gezonde manier kunnen 
uiten. Zonder het emotionele zelfbewustzijn kan 
ons oordeel troebel worden door de verborgen 
emotionele bagage en kan afbreuk doen aan ons 
spiritueel leiderschap.

Roeping
Bij priesterschap hoort het begrip roeping. 
Roeping is een heel speciaal fenomeen. Mensen 
die geroepen zijn, beschrijven dat gevoel als 
heel intens, constant, van boven- of buitenaf, dat 
oproept om anderen of een zaak permanent te 
dienen. God wil mij voor een heel specifieke taak 
gebruiken. 

wordt vervolgd op pagina B2
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Indrukken Goede Vrijdag

Boodschap voor pasen 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

Thema: Laat u zich ook vinden?

Pasen is voor de Christenen de kern van het 
evangelie, die blijde boodschap, dat Jezus echt uit 
de dood is opgestaan! Het kenmerkende bij Pasen 
is de verschillende persoonlijke ontmoetingen 
tussen de verrezen Heer en zijn discipelen.

De Kerk is een plaats van ontmoeting, waarbij 
wij samenkomen en Gods aangezicht zoeken, 
blijk geven van onze dankbaarheid voor al Zijn 
weldaden, Hem loven en prijzen. Maar het is ook 
een plaats van samenkomst om schuldbelijdenis 
te doen en onze noden aan de Heer voor te leggen, 
omdat wij geloven dat God bij machte is ons te hulp 
te komen, en dat hij dagelijks voor ons zorgt.

Nu de kerkdeuren nog voor enige tijd gesloten 
zijn vanwege het gevaar voor verspreiding van 
het zeer gevaarlijke coronavirus, moeten wij des 
te meer doorgaan om elkaar te ontmoeten via 
sociale media. De angst om besmet te worden met 
het virus is duidelijk zichtbaar in de ogen van vele 
mensen. Het doet ons denken aan de broosheid 
van het leven, aan ons tijdelijk verblijven in deze 
wereld. Angst om dood te gaan, angst voor de 
toekomst die zo onzeker is, ook in financieel 
opzicht. Helaas helpt de politieke en enomische 
situatie in het land niet om die angst weg te 
nemen, vanwege de hoge prijzen in de winkels 
alsgevolg van de hoge valutakoers. Ook het enorm 
wantrouwen dat er heerst onder de gemeenschap 
naar mate de dag van de verkiezingen nadert, is 
onvoorstelbaar en vormt geen goede basis voor de 
ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

Hebben wij voldoende door hoeveel mensen in 
angst leven, om niet te spreken over hoevelen 
in paniek zijn? Angst voor de dood kan tal van 
geestesziekten veroorzaken. Wij hopen en bidden 
dat u door de paasboodschap weer hoop krijgt. 
Pasen is een wonderlijk gebeuren waarin het leven 
het wint van de dood. Wij mogen met Pasen onze 
blik nadrukkelijker richten op de Levensvorst die 
de macht van de dood verbroken heeft, en eeuwig 
leven aan het licht heeft gebracht.

De teksten van de evangeliën, zijn afkomstig 
van ooggetuigen, die ons vertellen wat er op 
de paasmorgen gebeurd is en wat dat voor ons 
betekent. Zij vertellen ons dat het pas echt Pasen 
is wanneer wij een ontmoeting met Jezus hebben, 
de Opgestane Heer uit de dood. Wij staan stil bij 
de ontmoeting van Jezus met Maria van Magdala, 
waaruit blijkt dat de Levende Jezus erop uitgaat 
een ontmoeting met ons te hebben.
Maria die eerder door Jezus bevrijd werd van 
zeven demonen, heeft Christus gevolgd met alles 
wat ze had. Hij had haar van haar angsten bevrijd. 
En Maria was een ander mens geworden. Jezus was 
de liefde van haar hart, want ze had haar leven aan 
Hem te danken!

Maria zit op paasmorgen bij het lege graf van Jezus 
te huilen om de dood van haar geliefde Heer. Ze is 
verblind door het verdriet. Haar tranen brengen 
haar in een isolement. Terwijl zij nog op zoek is, 
wordt zij door Jezus gevonden. Zij zoekt een dode 
die binnen in het graf lag, maar ze wordt gevonden 
door de Levende die buiten het graf staat!

“Maria!” Het is dezelfde stem die haar bevrijdde. 
Die het licht in haar donkere leven bracht. En zo 
wordt ze gehaald uit haar verdriet en ziet Jezus en 
roept het uit: “Rabboeni!” En in dat ene woord ligt 
al haar blijdschap en geloof samengevat. Rabboeni 
betekent: Mijn Meester. Opeens beseft ze het. Het is 
haar Heiland. Hij leeft! Maria! – Rabboeni! weinig 

woorden. Toch is er een hechte band. De band van 
de liefde. Maar het grootste wonder is dat Jezus 
haar opzoekt. De Opgestane Heer is nog steeds een 
Herder, die omziet naar zijn schapen.

Het is de vraag of wij ontvankelijk zijn voor die 
persoonlijke ontmoeting met de Heer. In die 
ontmoeting met de Heer breekt een nieuwe dag 
aan in uw leven, een nieuw begin. Hij bevrijdt u uit 
alle angst die u gevangen houdt. En Hij houdt van u.

Maria krijgt van Jezus een taak. Ze mag getuige 
zijn van een geweldige boodschap. Zo wil Jezus 
u en mij inschakelen om die boodschap door te 

vertellen, het goede nieuws van Pasen. Er zijn veel 
mensen, die zonder hoop leven in deze wereld. Geef 
rekenschap van de hoop die in u is. Net als Maria. 
En zij ging heen en berichtte de discipelen dat zij 
de Heer gezien had.

De Heer is opgestaan, ja Hij is waarlijk 
opgestaan!

Bezinningsvolle paasdagen toegewenst!

Namens het Comité Christelijke Kerken,
Praeses, Ds. Desiré Peerwijk, ondervoorzitter
Paramaribo, 12 april 2020
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

liturgie & leven
Schriftlezingen

Hoogfeest van Pasen

Eerste lezing: Handelingen 10, 34a. 37 – 43
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: ‘Gij 
weet wat er overall in Judea gebeurd is;  hoe Jezus 
van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het 
doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem 
gezalfd heeft met de heilige Geest en met Kracht. 
Hij ging weldoende rond en genas allen die onder 
de dwingelandij van de duivel stonden, want God 
was met Hem. En wij getuigden van alles wat Hij 
in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan 
heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen 
en vermoord. God heeft Hem echter op de derde 
dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan 
het hele volk maar aan de getuigen die door God 
tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem 
gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de 
doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan 
het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door 
God aangestelde rechter is over de levenden en de 
doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis 
af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn naam 
vergiffenis van zonden verkrijgt’.

Antwoordpsalm: Psalm 118, 1 – 2. 16ab – 
17.22 – 23

Tweede lezing: Kolossenzen 3, 1- 4
Broeders en zusters, als gij dan met Christus 
ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is, daar 
waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. 
Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt 
immers gestorven en uw leven is nu met Christus 
verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer 
Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid.

Of: I Korintiërs 5, 6b – 8
Broeders en zusters, gij weet dat een beetje 
zuurdeeg genoeg is om het hele deeg zuur te 
maken? Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg 
te worden; ge moet immers zijn als ongezuurde 
paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht: 
Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met 
het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid 
en ontucht maar met het zuivere brood van 
reinheid en waarheid.

Evangelielezing: Johannes 20, 1 – 9
De Heer Jezus is opgestaan
Op de eerste dag van de week kwam Maria 
Magdalena  vroeg in de morgen – het was nog 
donker – bij het graf en zag dat de steen van het 
graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon 
Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde 
leerling en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit 
het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem 
hebben neergelegd’. Daarop gingen Petrus en de 
andere leerling  op weg naar het graf. Ze liepen 
samen vlug voort, maar die andere leerling snelde 
Petrus vooruit  en kwam het eerst bij het graf aan. 
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen maar 
hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem 
volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. 
Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de 
zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de 
zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold 
op een andere plaats. Toen ging ook de andere 
leerling die het eerst bij het graf was aangekomen 
naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden 
nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, 
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

wordt vervolgd op pagina B2

Gedachten bij de schriftlezingen

In het oude Israël waren er drie feesten die 
aanleiding gaven tot een pelgrimage naar de tem-
pel. Een daarvan is het feest van Pesach dat 
verbonden wordt met de uittocht uit Egypte. De 
Mishna beschrijft hoe dit feest in Jeruzalem werd 
gevierd: terwijl de dieren geslacht werden en de 
priesters het bloed opvingen in gouden en zilveren 
vaten, werden de psalmen 113 tot en met 118 
gezongen. Deze loven en dankzeggen God voor al 
zijn glorieuze daden, vooral de bevrijding uit de 
slavendienst. In de Joodse traditie wordt de avond 
van de uittocht herdacht met een maaltijd. Psalm 
113 en 114 worden voor de maaltijd gezongen, 
de andere erna. De kern van deze ‘seideravond’ is 
dat elke generatie opnieuw de uittocht uit Egypte 
gedenkt. Hét thema in die psalmen is: bevrijding 
uit de benauwdheid, de overgang van dood naar 
leven, uittocht en intocht. Psalm 118 is de afsluiting 
van het Pesach-hallel: de behouden aankomst 
wordt gevierd. Het hoofdthema is opnieuw het 
paasmotief: dank om de bevrijding. De laatste zin: 
‘Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn 
trouw’, verwoordt precies waarom God te loven is, 
namelijk om‘zijn doorgaande bevrijding van zijn 
volk, van de mens, van alles wat ademt, heel de 
schepping. Dat is zijn reputatie die Hij (én wij) hoog 
te houden hebben.’1 Het motief van bevrijding, 
verlossing, overgang van dood naar leven verbindt 
de psalm met de andere lezingen.

De heilige Geest
In de lezing uit het boek Handelingen is Petrus 
aan het woord. Hij heeft eerder een visioen gehad 
en naar aanleiding daarvan trekt hij de conclusie 
dat God geen aanzien des persoons kent. Hij 
bevoorrecht de een niet boven de ander, ook de 
heidenen mogen tot Hem komen (10,34). Dus ook 
de Romeinse centurio van de Italiaanse cohorte, 
Cornelius, een vroom man, maar geen Jood. Ten 
overstaan van deze Cornelius en een groot aantal 
mensen zegt Petrus dat hij nu pas, door het visioen, 
goed begrijpt dat God zich het lot aantrekt van 
iedereen, uit welk volk ook, die ontzag voor Hem 
heeft en rechtvaardig handelt, en ook dat God door 
Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is 
komen brengen (10,35- 36). In zijn vervolg verhaalt 
hij van de gebeurtenissen in Galilea vanaf het 

moment dat God Jezus met de heilige
Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed 
tot en met diens opstanding, ook Gods werk 
(10,37-40). Ookzij die getuige waren van de 
verschijningen van Jezus na zijn dood, waren door 
God aangewezen (10,41). Telkens in het betoog 
van Petrus wordt God benadrukt en daarmee 
de werking van de heilige Geest. In heel Lucas-
Handelingen namelijk worden mensen, individuen 
zowel als groepen, gedreven door een goddelijke 
kracht, de heilige Geest. De Geest is de grote 
continue factor.

Getuigen
Eigenlijk gaat het boek van Lucas (met 
Handelingen) over de handelingen van de Geest. 
De schrijver van Lucas-Handelingen wil zijn 
lezerspubliek dat bestaat uit Joden en heidenen 
ervan overtuigen dat zij staan in een lange, door 

God en de heilige Geest beheerste geschiedenis. 
In die zin is het motief van getuigen/getuigenis 
belangrijk. Het komt in onze tekst vier keer 
aan de orde (10,39.41.42.43). Getuigen die de 
boodschap verspreiden van de bevrijding die 
God komt brengen door Jezus Christus. De eerste 
was Johannes de Doper. Vervolgens komen de 
apostelen. Het is hun taak getuige te zijn van alles 
wat Jezus gedaan en gezegd heeft, vanaf het begin 
van zijn optreden in Galilea, tot zijn lijden, dooden 
hemelvaart. Zij zijn de oorspronkelijke getuigen 
die onder de aanvankelijke leiding van Petrus 
uitgroeien tot dienaren van het woord. De lezers 
van Lucas-Handelingen moeten zichzelf verstaan 
als een nieuwe schakel (als ‘nieuwe getuigen’) in 
een lange keten om de geode boodschap door te 
geven.
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Rondom het graf
Bij alle verschillen komen de evangelieverhalen 
op één punt opvallend overeen: de eerste getuigen 
op paasmorgen waren vrouwen. Als de schrijvers 
mannen als eersten hadden kunnen laten gaan, 
hadden ze dat zeker gedaan. Vrouwen golden in die 
tijd als onbetrouwbare getuigen. De overlevering 
in die eerste gemeenten was kennelijk zo stellig 
dat ze niet om hen heen konden. In Johannes 20,1-
9 is een merkwaardige onrust en gejaagdheid 
voelbaar. Allereerst is daar Maria van Magdala 
die blijkbaar niet kan wachten tot het licht is en 
’s ochtends vroeg, als het nog donker is, naar het 
graf gaat. Als we bedenken dat het evangelie van 
Johannes een tekst is met veel lagen, dan kan het 
eerste vers gedachten oproepen aan Genesis 1,3.5. 
In de gauwigheid neemt ze waar dat de steen van 
de opening was weggehaald en snel loopt ze terug 
naar Simon Petrus en de geliefde leerling. Haar 
verhaal aan deze twee gaat gepaard met vage 
omschrijvingen: ‘ze’ en ‘wij’ (terwijl ze toch alleen 
gegaan was). Ook Petrus en de andere leerling 
gaan snel op weg. De een loopt vooruit, sneller 
dan de ander. In wat volgt gebruikt Johannes 
drie verschillende woorden voor ‘zien’ die in de 
context steeds iets anders betekenen dan alleen 
maar ‘zien’. Het ‘zien’ maakt als het ware een 
ontwikkeling door: van de buitenkant naar
de binnenkant. Eerst is het alleen maar 
‘waarnemen’ (20,1.5). Ieder die kijkt neemt iets 
anders  waar. Dan wordt het ‘gewaar worden’ 
(20,7) en ten slotte is het ‘voor waar aannemen’ 
ofwel ‘geloven’ (20,8). De andere leerling gaat als 
tweede het graf in, maar begrijpt als eerste dat er 
in dat graf geen dood meer is. Van Petrus staat niet 
geschreven dat hij geloofde. Des te meer vallen dan 
zijn woorden in de lezing uit Handelingen op. De 
combinatie zien en geloven is een hoofdthema in 
het evangelie van Johannes.

Vanuit het duister naar het licht
De reacties van de eerste getuigen van de 
opstanding zijn heel menselijk. De spanning, de 
verwarring en de verwondering bij het zien van de 
weggerolde steen, de linnen doeken, de doek die 
apart opgerold was, is begrijpelijk. Hoewel soms 
gesproken wordt van ‘het lege graf’, is het dus niet 
helemaal leeg. En zoals de doeken er liggen, wijst 
het erop dat Jezus er als het ware uit gestapt is. Als 
een ‘geestelijk lichaam’ is Hij verrezen (vergelijk 
1 Korintiërs 15,37-44): als een graankorrel die 
gezaaid is, in het donker ontkiemt en nieuw leven 
voortbrengt, als het licht dat verschijnt na het 
duister van de nacht. In de Schrift wordt het altijd 
eerst avond en dan pas morgen, als in het begin. 
Zonder die duisternis, die chaos, wordt er niets 
geschapen en komt er ook geen licht. Zonder het 
donker is er geen opstanding. Daarom begint dit 
verhaal van Johannes ‘toen het nog donker was’.

Gedachten bij de
 schriftlezingen

Soms gaat het heel dramatisch zoals bij Jesaja en 
Paulus, maar het kan ook heel nuchter en gewoon 
zijn zoals de zending van de apostelen (Mt 28,19). 
Roeping is dus een heel bijzonder iets, maar we 
kunnen er ook door misleid worden, wanneer we 
denken dat ze martelaarschap van ons vraagt. 
Hoewel we niet denken dat we letterlijk martelaren 
moeten zijn, is de overtuiging toch dat we een 
leven moeten leiden van extreme opoffering. Het 
leven leert ons snel genoeg merken dat er altijd nog 
meer te doen is als we een taak hebben afgerond.

Existentiële schuld
Priesters hebben een gezond gevoel nodig om 
zich geheel en al te wijden aan het dienen van de 
ander. Er kunnen echter verborgen motieven uit 
ons verleden zijn waarom zij zich zo opstellen. Er 
kan een plichtsgevoel zijn vanuit een trauma uit 
de kinderjaren, die gevoelens van schuld oproepen 
en motiveren om anderen te helpen in een poging 
alsnog een schuld uit het verleden te vereffenen. 
Bijvoorbeeld: iemand verloor zijn moeder omdat 
die suïcide pleegde. Hij werd een religieus leider 
om anderen te redden. Pas veel later kwam hij 
tot de ontdekking dat het een compensatie was 
voor een schuldgevoel bij zichzelf, omdat hij als 
kind niet in staat was zijn moeder te redden. Het 
nam de motivatie om anderen te helpen niet weg, 
maar gaf hem een juist perspectief om anderen te 
helpen en zich te realiseren dat hij niet geroepen 
was iedereen te redden, maar dat het voldoende 
was zijn best te doen. Een ander werd zich ervan 
bewust dat zij in haar kinderjaren er ontzettend 
van genoot om door haar vader geprezen te 
worden wanneer ze iets goed deed en dat ze er 
ook ontzettend onder kon lijden wanneer hij haar 
berispte als ze iets fout deed. Dit maakte dat ze 
zich in haar religieuze leven altijd van haar beste 
kant wilde laten zien. Ze bleef zich boven haar 
krachten inzetten en als er ook maar iets mislukte, 
was ze volledig van de kaart.

Ego en hoogmoed
Veel religieuze leiders hebben eerlijk toegegeven 
dat ze moeite hebben om hun ego in bedwang te 
houden. We moeten hier een duidelijk onderscheid 
maken tussen ego en zelfverzekerd zijn. Het is 
absoluut nodig dat een priester een zelfverzekerd 
mens is om de emotionele en spirituele lasten 
inherent aan het werk te kunnen dragen. Ego 
daarentegen wordt omschreven als een kracht 
in onszelf die voortdurend belangrijk wil zijn, 
centraal wil staan en belangrijk geacht wil worden 
ten koste van anderen. De ego is onzeker, laat geen 
zelfkritiek toe en is overgevoelig voor kritiek van 
anderen. Ons ego slaat vaak over in hoogmoed. 
Priesters willen hun werk goed doen, zodat ze 
er trots op kunnen zijn. Wanneer zij echter gaan 
overdrijven, dan slaat ook het dienende werk over 
in zelfzucht en hoogmoed. Dit proces kan onze 
roeping en gezag ondermijnen. Als we dus geen 
emotioneel zelfbewustzijn hebben ontwikkeld, 
kunnen deze krachten vernietigend werken. Als we 
ons ego niet in toom houden, dan wordt dat onze 
grootste vijand.

Nederigheid
Nederigheid is het geneesmiddel voor de 
hoogmoed. In Spreuken 11,2 lezen we: ‘Hoogmoed 
leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie 
bescheiden is’. Jezus onderwees dat de eersten 
de laatsten, en de laatsten de eersten zullen 
zijn (Mt 20,16). Nederigheid laat ons het juiste 
midden zien van onze krachten en prestaties, 
en onze tekorten en mislukkingen. Nederigheid 
neemt de spanning weg die er bestaat tussen de 

voorbeeldige leider die we willen zijn en onze 
tekortkomingen. Zonder nederigheid kunnen wij 
geen emotionele intelligentie opbouwen. Thomas 
Merton schreef dat hoogmoed ons gekunsteld 
laat overkomen, terwijl nederigheid onze ware 
aard naar boven brengt. Nederigheid mag echter 
niet verward worden met onderdanigheid en 
minderwaardigheid. We moeten altijd onszelf 
blijven en authentiek zijn met onze goede en 
zwakke kanten. Kolossenzen 3,12 zegt: ‘Omdat 
God u heeft uitgekozen, omdat u Zijn heiligen 
bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in 
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld’.

Perfectionisme
Perfectionisme is een kwalijke eigenschap in 
geestelijke leiders. Priesters willen allemaal 
excellente leiders zijn, omdat ze voortdurend 
eraan worden herinnerd dat ze een voorbeeld 
voor anderen moeten zijn. We gaan boven onze 
krachten, omdat we denken dat God dit van ons 
verwacht. We dienen ons ervan bewust te zijn dat 
alleen God perfect is (Mc 10,18).

Perfectionisme is gebaseerd op een vals dilemma, 
een dualistisch denken dat we goed of slecht 
zijn. Als we iets doen moet het helemaal perfect 
zijn of we doen het niet. We werken ons kapot 
om iets perfect te krijgen of we vervallen in een 
verlamming waarbij we niets ondernemen, omdat 
we bang zijn dat het zal mislukken. Perfectionisten 
maken zichzelf voortdurend verwijten: had ik het 
maar beter gedaan, had ik maar beter opgelet. 
Je komt perfectionisme tegen bij mensen die 
heel hard werken en bij mensen die totaal niets 
doen. Perfectionisten denken dat alles gedaan 
kan worden als ze maar meer hun best doen. Iets 
moet precies volgens de regels gedaan worden of 
anders niet. Perfectionisten hebben de kwalijke 
eigenschap dat ze hoge eisen stellen om hun doel 
te bereiken en als ze die bereikt hebben, leggen zij 
hogere standaarden voor een volgende keer.

Ons valse zelf
Wanneer we intern een systeem opbouwen van 
perfectionisme, ontwikkelen we een valse zelf. We 
dragen als het ware een masker waarachter de 
hoge verwachtingen van anderen en de innerlijke 
drang om perfect te zijn schuilgaan. Dit zorgt 
ervoor dat we onder intense innerlijke druk 
komen te staan. De enige manier om hiervan af 
te komen is door nederigheid, transparantie en 
authenticiteit, kortom jezelf te zijn. Jammer genoeg 
hebben we allemaal de neiging van de eerste mens 
in Genesis (Gen 3,6-8) om onze tekortkomingen te 
verbergen. We laten ons masker zien om aan het 
oordeel van anderen te ontsnappen. Op den duur is 
dit niet vol te houden en vallen we door de mand.

Onze schaduw
Het concept van de schaduw ontwikkeld door de 
psycholoog Carl Jung is behulpzaam om onszelf 
te accepteren als complexe mensen met goede 
en slechte eigenschappen. Sommige christenen 
menen dat zij door het doopsel, de bekering of 
de wijding plotseling totaal nieuwe mensen zijn 
geworden. Het kan soms verwarrend zijn wanneer 
ze ontdekken dat ze ook na een bekering nog een 
donkere kant hebben in zichzelf. Met het concept 
van de schaduw wil Jung ons laten zien dat er 
elementen in onze persoonlijkheid zijn die we 
liever verbergen voor anderen en vooral voor 
onszelf.

Homilie Mgr. Karel Choennie bij de viering van Witte Donderdag – 9 april 2020

Emotionele intelligentie

wordt vervolgd op pagina B3
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geloofsverdieping
ZESDE ZALIGSPREKING: DE ZUIVERHEID VAN HART

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 
woensdag 1 april 2020 behandelde paus Franciscus 
de zesde zaligspreking: de zuiverheid van hart.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
De zesde zaligspreking belooft het zien van God en 
heeft als voorwaarde: de zuiverheid van hart.
De Psalm zegt: zoekt mijn aanschijn. Uw aanschijn, 
Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van 
mij af (Ps 27,8-9). Deze taal vertolkt het verlangen 
naar een persoonlijke relatie met God.

De volwassenheid van de Geest
Ook het boek Job noemt dit een teken van een 
oprechte relatie. Het boek Job zegt: Alleen van 
horen zeggen kende ik U, nu heb ik U gezien 
met eigen ogen. (Job 42,5). Vaak denk ik dat dit 
onze levensweg is in onze verhouding tot God. 
We kennen God van horen zeggen. We gaan 
steeds verder en verder tot we Hem uiteindelijk 
rechtstreeks kennen. Als we trouw zijn … Dat is de 
volwassenheid van de Geest.

Hoe bereiken we de intimiteit van 'God met eigen 
ogen kennen'? Men kan  bijvoorbeeld denken aan 
de leerlingen van Emmaüs. De Heer was in hun 
nabijheid, maar hun ogen werden verhinderd Hem 
te herkennen (Lc 24, 16).

Ruimte maken voor God
De Heer zal hun de ogen openen aan het einde 
van een tocht die zijn hoogtepunt bereikt met het 
breken van het brood. Die tocht was begonnen 
met het verwijt: O onverstandigen, die zo traag 
van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten 
gezegd hebben (Lc 24,25).

De oorzaak van hun blindheid was de 
onverstandigheid en de traagheid van hun hart. 
Als het hart onverstandig en traag is, ziet men de 
dingen niet. Men ziet ze als in een mist.
Hier ligt de wijsheid van deze zaligspreking: om tot 
beschouwing in staat te zijn moeten we binnen in 
ons ruimte voor God maken.

Bevrijd het hart van bedrog
Om God te zien moet men niet van bril wisselen 
of van uitkijkpost. Men moet niet veranderen van 
theologen die de weg wijzen. Men moet het hart 
bevrijden van zijn bedrog! Dat is de enige weg.
De beslissende rijping is wanneer we gaan 
beseffen dat onze grootste vijand vaak in ons hart 
verborgen is.

De edelste strijd is die tegen de innerlijke 
misleidingen die de oorzaak zijn van onze zonden. 
Zonden veranderen de innerlijke visie en de 
waardering van de dingen. Zonden doen dingen 
zien die niet waar zijn of die gedeeltelijk waar zijn.

De meest intieme kern
Het is dus erg belangrijk te begrijpen wat 
zuiverheid van hart is. Hierbij moet men voor ogen 
houden dat in de Bijbel het hart niet slechts over 
gevoelens gaat. Het is de meest intieme kern van 
de menselijke persoon. De innerlijke ruimte waar 
iemand zichzelf is. Dat is de Bijbelse visie.
Het Matteüsevangelie zelf zegt: Indien dus zelfs 
uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de 
duisternis zijn! (6,23). Dit 'licht' is de blik van het 
hart, het perspectief, de synthese, het punt van 
waaruit men de werkelijkheid ziet.

Een zuiver hart
Wat betekent dat: een zuiver hart? Wie zuiver 
van hart is, leeft met de Heer door in zijn hart 
te bewaren wat passend is bij de relatie met 
Hem. Alleen zo heeft men een eenduidig leven, 
rechtlijnig, niet kronkelend, maar eenvoudig.
Een gezuiverd hart is dus het resultaat van een 
proces dat bevrijding en verzaking vraagt. Wie 
zuiver van hart is, wordt niet zo geboren, maar 
heeft een innerlijke vereenvoudiging beleefd door 
het kwaad in zich te leren afwijzen. In de Bijbel 
wordt dat genoemd: besnijdenis van het hart.

De herkenning
Die innerlijke zuivering veronderstelt dat men dat 
deel van het hart herkent dat onder invloed van het 
kwade staat.
'Weet je, Padre, ik voel zo, ik denk zo, ik zie zo …. 
' En dat is slecht; dat is het lelijke deel, het deel 
dat verduisterd wordt door het kwaad. Probeer je 
altijd te laten onderwijzen en leiden door de Heilige 
Geest.

De tocht van een ziek en zondig hart, dat de dingen 
niet goed kan zien -omdat het in zonde is- naar 
de volheid van licht in het hart is het werk van de 
Heilige Geest. Hij is het die ons leidt om deze tocht 
te maken tot het zien van God.

God zien in al wat gebeurt
Deze zalige aanschouwing wordt gekenmerkt door 
een toekomstige dimensie, eschatologisch, zoals in 
alle Zaligsprekingen: het is de vreugde van het Rijk 
der hemelen waarnaar we op weg zijn.
Maar er is ook een andere dimensie: God zien, wil 
zeggen de bedoelingen van de Voorzienigheid zien 
in al wat gebeurt, haar aanwezigheid onderkennen 
in de sacramenten, haar aanwezigheid in de 
broeders, vooral in de arme en lijdende, en haar 
herkennen waar ze zich openbaart.

De tocht van bevrijding
Deze zaligspreking is de vrucht van de voorgaande 
zaligspreking. Als we openstaan voor de dorst 
naar het goede en ons bewust zijn dat we van 
barmhartigheid leven, dan begint een tocht van 
bevrijding. Die tocht duurt een heel leven en voert 
tot in de hemel.

De tocht is een serieus  werk dat de Heilige Geest 
verricht als wij Hem ruimte geven om actief te 

zijn, als we openstaan voor Zijn werking. Daarom 
mogen we zeggen dat het een werk is van God in 
ons, door de beproevingen en zuiveringen van 
het leven heen. En dat werk van God en de Heilige 
Geest voert tot een grote vreugde, tot een ware 
vrede.

Laten we de deur van ons hart openen voor de 
Heilige Geest zodat Hij ons kan zuiveren en verder 
dragen op die weg naar de volle vreugde.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

We moeten onszelf accepteren zoals we zijn, met 
onze imperfecties, anders vindt onze schaduw 
ongezonde manieren om zich te uiten. De schaduw 
is te vergelijken met een slapende vulkaan die 
kan losbarsten op heel onverwachte momenten 
als hij maar een juiste prikkel krijgt. Er zijn 
diep verborgen impulsen die wij onderdrukt of 
ontkend hebben, maar die plotseling destructief 
kunnen losbarsten. Alleen een gezond emotioneel 
zelfbewustzijn kan de schaduw ontdekken en die 
reguleren en in toom houden.

Tot besluit
We werken voortdurend aan ons IQ, maar ons EQ 
is even belangrijk. Emotioneel zelfbewustzijn is 
absoluut niet alleen nodig om te weten hoe met 
onze emoties om te gaan, maar ook met die van 
anderen. Door ons emotionele zelfbewustzijn te 
vergroten, kunnen we beter onze sterke en zwakke 
kanten kennen en kunnen we onze motieven 
zuiveren om op een harmonieuze wijze anderen te 
dienen. Dit proces vraagt nederigheid en moed. In 
de liturgie van de voetwassing wordt dit zonder 
woorden duidelijk gemaakt. Jezus wast ons de 
voeten en geeft ons de opdracht dit voor elkaar te 
doen.

Bron: John Lee et.al. Emotional Intelligence for Religious 
Leaders; 2018.
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer 
kijkt naar het hart. 

Overweging
We hebben allemaal onze dromen over een ideaal 
en volmaakt leven: zonder pijn, verdriet, conflicten 
of oorlog. De geestelijke uitdaging is om glimpjes 
op te vangen van dat volmaakte leven, midden in 
ons geworstel. Door ons aardse leven als realiteit 
te aanvaarden, kunnen we zicht krijgen op het 
eeuwige leven dat in onze sterfelijkheid gezaaid 
is. De apostel Paulus verwoordt dat heel krachtig: 
‘Van alle kanten worden wij belaagd maar we 
zitten niet in het nauw, we zijn radeloos maar niet 
ten einde raad, we worden opgejaagd maar niet 
in de steek gelaten, neergeveld maar niet gedood. 
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons 
lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons 
lichaam openbaart.’ (2 Kor 4,8-10). Alleen als we 
onze sterfelijkheid onder ogen zien, worden we 
gevoelig voor het leven dat de dood overstijgt. 
Onze onvolmaaktheid geeft ons zicht op de 
volmaaktheid die God ons heeft beloofd in en door 
Jezus.

Gebed
Goede God, U die ons uw schepping hebt 
toevertrouwd om haar te behoeden en te bewaren, 
maak ons open voor uw Woord van leven, zaai 
het in ons hart, adem het in onze ziel. Dat wij U 
herkennen mogen in de wereld om ons heen en ons 
leven aan U toewijden, deze dag en alle dagen, tot 
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
1 Petrus 1,3-9: Gezegend is God, de Vader van 
onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote 
barmhartigheid herboren liet worden tot een leven 
van hoop door de opstanding van Jezus Christus 
uit de dood.

Overweging
Pasen is het feest van de verrijzenis! Het feest 
van de jeugd! Het feest van het eeuwige leven! 
Wie gelooft in de verrijzenis wordt nooit oud, kan 
altijd opnieuw beginnen, heeft na de zwartste 
nacht steeds een lichtende morgen! Wie gelooft in 
de verrijzenis wordt nooit angstig voor het leven, 
nooit wanhopig voor lijden en dood! Wie gelooft 
in de verrijzenis verzuurt en vergalt zijn leven 
niet en laat zich niet vangen in de fijngesponnen 
netten van onoplosbare problemen, die alleen meer 
onoplosbaar zijn, omdat men de hele mens met ziel 
en geest en al in het graf wil steken! Ik geloof in de 
verrijzenis! Ik geloof in het leven! Ik geloof in de 
vergiffenis van de zonden, dat slechte mensen, als 
die er zijn, weer goede mensen worden! Ik geloof 
in de liefde als de absolute macht, die mensen en 
wereld en heel de kosmos beweegt! Ik geloof in 
God, die liefde is!

Gebed
Enige en trouwe God, U hebt uw Zoon tot ons 
gezonden om uw wil te verkondigen dat geen mens 
verloren gaat, die tot Hem komt en in Hem gelooft. 
Wij bidden U ons te leiden op de weg die Jezus ons 
is voorgegaan, zodat we nader komen tot U, die 
leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Psalm 145,14: Een steun is de Heer voor wie is 
gevallen; wie gebukt gaat richt hij op.

Overweging
In de geschiedenis van de mensheid heeft Jezus de 
zin van het menselijke bestaan binnenstebuiten 
gekeerd. Terwijl de dagelijkse ervaring leert dat 
ons bestaan een weg is die naar de dood leidt, 
opent het paasmysterie voor ons het uitzicht op 
een nieuw leven na de dood. De Kerk, die in het 
credo de dood en de verrijzenis van Jezus belijdt, 
heeft alle redenen om ook te zeggen: ‘Ik geloof 
in de opstanding van het lichaam en het eeuwig 
leven.’ Soms is het moeilijk het licht te zien aan de 
andere kant van de duisternis. Christus is diegene 
die in de nacht vol vertrouwen de glimlach van 
de vroege morgen verwacht; die in plaats van 
de duisternis en de angst van Goede Vrijdag de 
vreugde en heerlijkheid van paaszondag hoopvol 
verwacht! Christus is verrezen en daarom geldt 
zijn goddelijk woord: God bemint ons, de mens is 
gered, de geschiedenis is verlost! Draag in jullie 
leven en in jullie omgeving, in de familie en op het 
werk, daar waar gelachen en daar waar geleden 
wordt, deze zin van de redding op Pasen en de 
ware hoop! Dat verwacht en hoopt de moderne 
wereld van het christendom.

Gebed
Goede God, zo vaak nemen dagelijkse zorgen ons in 
beslag. Wij bidden U: maak ons stil en ontvankelijk 
en leer ons plaats te maken voor Hem die U tot 
ons gezonden hebt, Jezus, de Mensenzoon. Geef 
dat we steeds op zoek blijven naar Hem, opdat we 
het eeuwige leven leren kennen en mogen delen in 
zijn heerlijkheid. Dat vragen wij U in de naam van 
Jezus. Amen.

Dagtekst
Hebreeën 12,2: Laten we daarbij de blik gericht 
houden op Jezus de grondlegger en voltooier van 
ons geloof.

Overweging
Op welke manier kan de Kerk voor Christus 
getuigen in de wereld? Allereerst door Jezus’ liefde 
voor arme en zwakke mensen voelbaar te maken. 
De wereld hongert naar genezing, vergeving, 
verzoening en vooral onvoorwaardelijke liefde 
– daaraan moet de Kerk dienstbaar zijn. Overal 
waar we hongerigen eten geven, naakten kleden, 
eenzamen bezoeken, luisteren naar uitgestotenen 
en mensen in vrede bijeenbrengen, laten we weten 
wie de levende Christus is, zelfs al noemen we zijn 
naam niet. Het is belangrijk om bij al ons doen en 
laten de naam van Jezus vast te houden, want Hij is 
het die ons heeft uitgezonden.

Gebed
God, Uw goedheid wordt zichtbaar in onze wereld 
door het handelen van bekenden en onbekenden, 
van grote en kleine mensen. Open onze ogen en 
oren, zodat wij de volgelingen van Jezus herkennen 
in allen die handelen in zijn naam. Dat bidden wij U 
omwille van Hem die ons naar U is voorgegaan en 
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
1Samuel 16,7: God ziet niet zoals een mens ziet; 

Dagtekst
Jes 41,14: Ik zal je helpen – spreekt de Heer

Overweging
Dat Jezus uit de doden is opgestaan is niet 
één artikel uit onze geloofsbelijdenis, het is 
het hele Credo. Als Jezus niet verrezen is, dan 
zijn alle artikelen van onze geloofsbelijdenis 
zonder fundament. Want alles wat we van Jezus 
geloven steunt op zijn verrijzenis. Als Hij in de 
dood gebleven is, dan is heel zijn prediking een 
bedrieglijk uitvindsel van mensen zoals wij. Maar 
de paasboodschap: ‘Hij is opgestaan, ja waarlijk 
opgestaan’ maakt alles weer hoopvol en nieuw. 
De dood is niet het einde. Er is een toekomst die 
geen einde heeft, er is een betekenis voor alles 
wat wij doen, er is hoop en zekerheid. Geloven 
wij werkelijk dat Hij leeft en bij ons blijft op een 
onzichtbare wijze? Een hele tijd lang is Jezus bij 
zijn apostelen gebleven en af en toe heeft Hij zich 
laten zien. Zo wou Hij het hun stilaan aanleren 
dat Hij, ook al zagen ze Hem niet, toch aanwezig 
was. Ze leerden te geloven zonder te zien. Ook wij 
zien Hem niet meer. We hebben gelukkig tekenen 
om ons aan op te trekken: de sacramenten van 
de Kerk. Sacramenten zijn sluiers: ze verbergen 
en tonen tegelijk. Een sluier houdt afstand en laat 
ons toch niet los. Zo zijn ook de sacramenten. Ze 
zeggen ons dat Jezus daar is. Maar ze bewaren het 
geheim tot we zijn aangekomen bij de Heer. Voor 
altijd thuis.

Gebed
Goede God, Gij hebt ons door de verrijzenis van 
uw Zoon aan de dood ontrukt en nieuw leven 
gegeven, tintelend en fris als morgendauw. Geef 
dat wij, temidden van al onze moeite en zorg, 
Hem herkennen mogen als de opgestane Heer, die 
ons tegemoet komt met zijn liefde en vrede. Zo 
bidden wij U in zijn naam, Jezus, de Messias, onze 
Leidsman ten leven in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Romeinen 12,12: Wees verheugd door de hoop die 
u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 
ondervindt, en bid onophoudelijk.

Overweging
Zoals eens tot de angstige apostelen in de storm op 
zee spreekt Christus opnieuw tot de mensen van 
onze tijd: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang’ 
(Mc 6,50). Als Hij bij ons is, waarom zouden wij 
bang moeten zijn? Ook al verschijnen nog zulke 
donkere wolken aan de horizont van de mensheid, 
vandaag vieren we de stralende overwinning van 
de paasvreugde! Als tegenwind de weg van de 
volkeren hindert, als de zee van de geschiedenis 
door storm omgewoeld wordt, moet niemand 
ontsteld zijn en het vertrouwen verliezen.
Christus is verrezen: Christus leeft onder 
ons, aanwezig in het sacrament van de heilige 
eucharistieviering. Hij biedt zich hier aan als het 
brood van het heil, als brood van de armen, als 
voedsel van de pelgrims.

Gebed
Eeuwige God, Gij die Uzelf schenkt als levensbrood 
in uw mensenzoon Jezus, wij bidden U dat wij door 
de eucharistieviering deelnemen ana de overvloed 
die Hij ons aanbiedt en vervuld worden van zijn 
leven, zijn geest, vandaag en alle dagen van ons 
leven. Amen.
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