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In memoriam: pater Bas Mulder

Door: Paul Tjon Kiem Sang

“Dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor 
velen heeft betekend delen wij u mede dat na een 
welbesteed leven van ons is heengegaan onze 
dierbare broer, oom, oudoom en medebroeder, 
pater Bas Mulder, redemptorist. Hij werd geboren 
te Boxmeer op 17 juli 1931 en trad toe tot de 
congregatie van de redemptoristen op 8 december 
1952. Op 18 september 1957 werd hij te Wittem 
priester gewijd. Meer dan 50 jaar is Bas als 
missionaris in Suriname werkzaam geweest. Hij 
was vele jaren viceprovinciaal. In 2010 keerde 
hij om gezondheidsredenen definitief terug naar 
Nederland. Hij ging wonen in ons seniorenklooster 
in Woonzorgcentrum Sint Anna te Boxmeer, alwaar 
hij op 10 april 2020, Goede Vrijdag is overleden.”
Aldus het overlijdensbericht dat door de provinciale 
overste van de redemptoristen pater Jan 
Hafmans namens de familie en de congregatie is 
rondgestuurd.

Bekendheid
We kunnen met grote zekerheid zeggen dat, hoewel 
hij in Nederland is geboren en overleden, pater Bas 
Mulder – zijn eigenlijke naam is Sebastianus – veel 
meer bekend was in Suriname dan in Nederland. 
Behalve onder zijn familie, zijn medebroeders 
van de congregatie der redemptoristen, en 
misschien enigszins in de Nederlandse katholieke 
kerkelijke kring, was Bas Mulder voor de rest van 
de Nederlandse samenleving waarschijnlijk totaal 
onbekend. Niet zo in Suriname. Afgezien van de 
jongere generatie van nu die hem zich misschien 
niet goed of helemaal niet kan herinneren, is bijna 

de hele samenleving als het ware opgegroeid met 
pater Mulder. Hij was in de meer dan 50 jaren dat 
hij in ons land was, niet alleen in de kerk maar in de 
hele samenleving bekend als iemand die niet alleen 
zeer begaan was met het land en zijn volk, maar 
vooral als iemand die er niet voor schroomde om 
daar ook zeer kritische dingen over te zeggen, wat 
hem vaak niet in dank werd afgenomen.

Woord van de Kerk
De meeste mensen in Suriname zullen pater Mulder 
hebben gekend van het CCK-programma Woord van 
de Kerk. Jarenlang heeft hij vrijwel in zijn eentje 
dit programma verzorgd, waardoor het ook bijna 
uitsluitend met hem werd geassocieerd. Als je het 
had over Woord van de Kerk, dan had je het over 
pater Mulder, en omgekeerd. We kunnen zonder 
overdrijven zeggen dat door hem Woord van de 
Kerk misschien wel een tijdlang het populairste tv-
programma was. Dat was vooral te danken aan de 
unieke wijze waarop hij het programma verzorgde. 
In tegenstelling tot de meeste andere christelijke 
voorgangers die op de televisie kwamen, ging pater 
Mulder nooit achter een tafel zitten om een hele 
preek te houden voor de camera. Op heel inventieve 
manier zette hij iedere keer weer zijn programma 
in elkaar en hij gebruikte daarbij zoveel als mogelijk 
beeldmateriaal, voorbeelden uit het dagelijkse leven 
die eenieder makkelijk kon begrijpen. Het was 
iedere keer weer na het avondjournaal op STVS een 
verwachtingsvol uitkijken naar wat pater Mulder 
deze keer zou vertellen, en hoe hij zijn verhaal zou 
uitpakken. Soms heel ludiek, dan weer heel ernstig: 
het was steeds weer een spanning om te weten 
hoe zijn verhaal zich zou ontknopen en wat de 
boodschap zou zijn die hij wilde overbrengen. En 
daar slaagde hij veelal iedere keer weer in. Hij bezat 
ook de gave om de boodschap van het evangelie 
– want dat was steeds zijn uitgangspunt – op een 
manier te brengen die iedereen raakte, christen 
en niet-christen, gelovige en ongelovige. Deze 
strategie zette hij later voort toen hij afhaakte van 
het CCK-programma en aan zijn eigen programma 
begon: Burger en Samenleving. Daar heeft hij vaker 
gebruikgemaakt van het medium drama (korte 
sketches met amateurs) om toch heel duidelijk en 
indringend de samenleving bewust te maken van 
een bepaalde waarde of norm. Hij besefte heel goed 
dat dit nodig was in een tijd toen vooral waarden en 
normen in onze samenleving steeds meer aan het 
vervagen waren. In die zin heeft hij zijn priesterlijke 
en profetische taak uitstekend gerealiseerd.

Omhoog
Een ander medium waarmee pater Mulder vooral 
binnen de kerk bekendheid heeft gekregen is 
het bisdomblad Omhoog. In juni 1984 nam hij de 
redactie van dit blad over van zijn confrater Jacobus 
Willebrands. Samen met eerst Nico Waagmeester 
en daarna Fred Verwaaijen heeft hij daar zijn eigen 
stempel op gedrukt. Omhoog werd al heel snel 
onder zijn leiding veel meer een blad dat niet enkel 

de blik in eigen huis richtte, maar steeds meer op 
de hele samenleving. Zijn kritische beschouwingen 
over de dingen van de dag zijn het meest in Omhoog 
tot uiting gekomen. Velen zullen zich nog de nogal 
controversiële rubriek Gesignaleerd herinneren, 
waarin niemand – m.u.v. zichzelf natuurlijk – 
aan zijn scherpe kritiek ontkwam. Op bepaalde 
momenten ging hij zelfs zo ver dat de toenmalige 
bisschop, Mgr. Zichem, namens het bisdom zich 
vaker heeft moeten verontschuldigen tegenover 
personen die zich ernstig gekwetst voelden door 
opmerkingen van pater Mulder in Gesignaleerd. 
Aanmaningen van Mgr. Zichem aan pater Mulder 
over de wijze waarop hij zich uitte in die rubriek 
hebben niet veel uitgehaald. Hij was vastberaden 
om op zijn eigen manier daarmee door te gaan.

Sport
In de Surinaamse sportwereld heeft pater Mulder 
zich ook niet onverdienstelijk gemaakt. Er zijn velen 
die door hem geïnspireerd zijn geworden in de tijd 
toen het Patronaat nog een bloeiende jeugdclub 
was in Paramaribo. Het Patronaat startte op 12 
november 1911 als het R.K. Jongelingenpatronaat 
St. Aloysius o.l.v. pater H. Ruyter. Het bood 
gelegenheid tot ontwikkeling en ontspanning, en 
wilde jongelingen voorbereiden en klaarmaken 
voor de H. Familie van de mannen. De bouw van 
het patronaatsgebouw werd gefinancierd door 
de paters redemptoristen in Nederland en door 
Mgr. J.C. Meeuwissen. Op 7 april 1958 startte het 
Patronaat met een eigen basketbalclub en het 
zal ons niet verbazen als pater Mulder daarna de 
stuwende motor erachter is geweest, toen hij iets 
meer dan een jaar later (op 14 september 1959) in 
Suriname arriveerde. Behalve basketbal staat het 
Patronaat bij velen bekend als de plek waar zij zich 
hebben kunnen beoefenen in de tafeltennissport. 
Pater Mulder nam als directeur over in 1962 en was 
daarmee ook de laatste directeur die het Patronaat 
heeft gekend, totdat het officieus werd opgeheven.

Op 31 december 1972 werd pater Mulder in ons land 
uitgeroepen tot ‘man van het jaar’. Dit eerbetoon 
ontving pater Mulder vooral vanwege zijn deelname 
aan de jaarlijkse marathonloop die door de straten 
in Paramaribo werd gehouden. Hij was een 
opvallende deelnemer aan dit sportevenement, 
omdat hij door Woord van de Kerk door vrijwel 
alle toeschouwers meteen werd herkend en 
aangemoedigd. Maar vooral viel hij op, omdat hij 
vanwege zijn leeftijd (hij was meerdere keren de 
oudste deelnemer) vastberaden bleef meedoen, en 
met vaste pas en het hoofd naar rechts hangend, 
de marathon begon en ook afrondde. Hij heeft vele 
jaren veelal onafgebroken hieraan meegedaan, 
totdat de marathon door zijn arts werd afgeraden 
vanwege zijn fysieke gesteldheid.

wordt vervolgd op pagina A4
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ABP BIJBELSTUDIE
Het Pastoraal Centrum biedt Bijbellessen aan die 
u in staat stellen om Gods Woord beter te leren 
kennen en begrijpen. U leert hiermee Jezus beter 
te kennen en te groeien in het geloof. 
De lessen vinden steeds op de maandagavond 
plaats  tussen 19.00 – 21.00u.
Locatie: Asewa Otono, Prinsessestraat 46
Bijdrage: Srd 50,= per maand

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

LECTIO DIVINA
Biddend en mediterend 
omgaan met Gods woord

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

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

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

In memoriam

Met diepe verslagenheid maakt het rooms-
katholiek bisdom van Belize City en Belmopan 
bekend dat is heengegaan,

Mgr. Dorick McGowan Wright

bisschop-emeritus

Mgr. Dorick Wright was bisschop van het bisdom 
Belize City en Belmopan van 21 januari 2007 
tot 26 januari 2017. Bisschop Wright werd 
geboren op 15 november 1945 en overleed op 
woensdagmorgen 15 april 2020 in het Karl 
Heusner Memorial ziekenhuis.

Informatie over de uitvaart wordt nader 
bekendgemaakt.
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geloof & leven

Pater Martien Noordermeer omi – 

Priesterwijding
Toeval, zegt men, bestaat niet: toeval is het woord 
dat God gebruikt als Hij onbekend wil blijven. 
Op 24 april 1965 werd ik priester gewijd door de 
bisschop van Groningen, Mgr. dr. P.A. Nierman, 
in mijn eigen parochiekerk in Stadskanaal in 
Groningen. Dat was iets uitzonderlijks. Het was 
net de tijd dat de plechtigheden in de volkstaal 
mochten gebeuren. Dat was juist de reden dat ik 
aan mijn superieuren heb gevraagd om het in mijn 
parochiekerk te mogen doen. 
Als ik in Velaines-les-Tournai waar ik had 
gestudeerd, gewijd zou worden, dan zou alles in 
het Frans zijn en daar zouden mijn aanwezige 
familieleden niets van verstaan. Ook van 
het latijn zouden ze niet veel verstaan, maar 
het waren wel bekende klanken. Het was de 
eerste priesterwijding van de oblaten in eigen 
parochiekerk; alle andere wijdingen die volgden, 
vonden ook plaats in eigen parochiekerken. Ik 
was dat bekende eerste schaap dat over de dam is 
gegaan… en de anderen zijn gevolgd. 
Ik kreeg een benoeming voor het kleinseminarie 
om leraar godsdienst en Frans te worden, maar al 
gauw werd duidelijk dat ik liever naar de missie 
wilde gaan. Dit idee nam concretere vormen aan 
toen pater Piet van Rengs, een klasgenoot van 

mij, na drie jaar in Suriname gewerkt te hebben 
op vakantie naar Nederland kwam met een 
duidelijke opdracht van Mgr. Zichem: hij mocht niet 
alleen terugkeren, hij moest iemand meenemen. 
Die persoon had hij gauw gevonden in mij, zijn 
klasgenoot. En zo kwam ik in Suriname terecht.

12½ jaar priester
Op 24 oktober 1977 was ik 12½ jaar priester 
en dat wordt/werd bij de oblaten altijd gevierd. 
Zo waren de voorbereidingen getroffen om met 
alle oblaten deze bijzondere dag te vieren op 
24 oktober. We waren toen met 12 oblaten. Ook 
familie uit Nederland was overgekomen. In de 
namiddag zou er om vier uur een viering zijn in de 
Majella, waarin ik voor mocht gaan en pater Joop 
Calis de overweging zou houden. Joop liet op zich 
wachten. 
Toen wisten wij nog niet dat hij diezelfde morgen 
rond 11 uur een zware aanrijding had gehad op de 
weg van Tibitisavanne naar de stad. Toen was er 
nog geen mobiele telefoon of smartphone dat men 
even kon bellen of appen, en even een foto sturen 
van het ongeluk. En voordat er hulp kwam,  hadden 
ze daar al bijna twee uur in de brandende zon 
gelegen. 
De chauffeur van de landrover die twee uur na de 
aanrijding daar passeerde, moest vervolgens weer 
ruim een uur terugrijden naar de eerste politiepost 

U bent alvast uitgenodigd voor 24 april 2025

en die moest via de radio de stad melden dat er 
een zware aanrijding had plaatsgevonden. Toen 
pas – het was al bijna 3 uur ’s middags - gingen 
er 2 ambulances vanuit de stad naar de plek des 
onheils. Zo viel deze dag in duigen. Op 28 oktober 
hebben we pater Calis begraven.

25 jaar priester
0p 24 april 1990 was ik 25 jaar priester en ik zou 
dat feest met familie vieren in Nederland. Toen 
kreeg mijn vader een hartinfarct, waardoor wij 
niet in de stemming waren om feest te vieren, dus 
hebben we het afgelast. Op 24 april 2005 mocht 
ik mijn 40-jarig priesterfeest vieren. Ik was in 
Haïti. Het was een zondag en ik mocht voorgaan 
in de zondagse viering van de communiteit. Maar 
niemand had eraan gedacht om aandacht te 
vragen voor dit feest, en zo is die dag ongemerkt 
voorbijgegaan.
Op 24 april 2015 mocht ik mijn 50-jarig 
priesterfeest vieren. Ik was toen in Suriname! Dat 
heb ik zelf mogen aankondigen via Radio Immanuel 
in het programma Wat-ter-tafel-komt. Ik las uit de 
Bonte Vlinder op die morgen: “Priesterwijding van 
pater Martinus Noordermeer. Dus ik ben vandaag, 
24 april 2015, vijftig jaar priester.” 
Ook toen heeft niemand eraan gedacht. Ik had wel 
felicitaties ontvangen vanuit Rome, Haïti, Lourdes, 
België en Nederland. Ik voegde eraan toe: “Ik 
veronderstel dat ik vandaag ook wel felicitaties  
zal ontvangen uit Suriname”. Toch was het een 
vreemde gewaarwording om te ontdekken dat 
niemand eraan gedacht heeft. Ik heb toen besloten: 
als ik de dag mag beleven dat ik mijn 55 jaar 
priesterwijding mag vieren, dan zal ik dat niet 
voorbij laten gaan en zal ik het groots vieren. 

55 jaar priesterwijding
Mijn 55 jaar priesterwijding zal zijn op 24 april 
a.s. Maar ook dit jaar zal het feest niet doorgaan. 
Familieleden die zouden komen, hebben hun 
vliegreis moeten afzeggen, trouwens er waren 
geen vluchten meer! Wat ik gepland had zal 
ook niet door kunnen gaan. De vraag is zelfs of 
ik die dag in Suriname zal zijn. Ik ben een van 
de personen die in Nederland gestrand is na 
de maatregelen van de Surinaamse overheid 
vanwege het coronavirus. En nu laat de regering 
van Suriname ons mooi in de kou staan, letterlijk 
maar zeker ook figuurlijk. Ze laat niets van zich 
horen… Deze week??? Volgende week??? Volgende 
maand??? Volgend jaar??? (Opmerking redactie: 20 
april start de eerste repatriatievlucht uit Nederland 
en de paters Noordermeer en Weewee zitten op die 
vlucht.)
De achterblijvers worden gestraft en mogen 
niet de twee weken in thuis-quarantaine door 
het wangedrag van vorige reizigers die hun 
thuis-quarantaine hebben misbruikt en zich 
niet gehouden hebben aan datgene wat hen was 
opgelegd. De regering  moet ons niet straffen, maar 
degenen die zich niet gehouden hebben aan de 
afspraken van de thuis-quarantaine, die moet ze 
straffen! 

In ieder geval heb ik nu besloten –Deo Volente, als 
God het wil – om mijn zestig jaar priesterfeest te 
vieren op 24 april 2025. Bij deze bent u allen alvast 
uitgenodigd. Teken het aan in uw agenda. Het 
programma wordt u bijtijds toegestuurd! We gaan 
het vieren in de Cova da Iria bij het Fatimaoord aan 
de Henck Arronstraat 70, achterop. De auto’s kunt 
u parkeren bij het dialysecentrum aan de Henck 
Aronstraat 68.
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In memoriam: pater Bas Mulder

Preek tijdens de afscheidsdienst van Bas Mulder
Pater Jan Hafmans C.Ss.R – Boxmeer 16 april 2020

“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling.” Die 
woorden uit het evangelie dat we zojuist hoorden 
heeft pater Mulder letterlijk ter harte genomen en 
in praktijk gebracht.

In 2011 heeft hij een klein boekwerkje uitgegeven: 
SURINAAMSE HERINNERINGEN. Ik heb dat 
nog eens doorgenomen. Niemand van ons hier 
aanwezig – behalve natuurlijk u Bep, mevrouw 
Linders, zus van Bas – heeft die dynamische, 
sportieve en ondernemende mens gekend die in 
dat boekje beschreven wordt.

Als jonge pater in 1959 uitgezonden naar 
Suriname rolde hij van de ene functie in de ander. 
Amper gearriveerd in Paramaribo werd hij 
godsdienstleraar aan de mulo, de St.-Louiseschool, 
uitsluitend voor meisjes. Hij onderging daar 
meteen de vuurdoop en kwam zodoende volop in 
aanraking met de leefwereld en de mentaliteit van 
de Surinaamse jeugd. Die is hem altijd ter harte 
gegaan en in alle parochies waaraan hij verbonden 
werd in de stad, ondernam hij veel activiteiten ten 
behoeve van de jeugd: sport, spel, toneel, scouts, 
welpen, karate, voetbal. En dit vooral voor jeugd 
uit de lagere klasse voor wie de deftige clubs niet 
toegankelijk waren.

Bas is zeer actief geweest in het mediapastoraat. 
Met beide handen heeft hij de gelegenheid 
aangegrepen om de evangelische boodschap via de 
toen moderne media als radio en tv uit te dragen. 
Hij was met het programma “Woord van de Kerk” 
zo succesvol dat iedereen in Suriname – ook buiten 
Paramaribo – pater Bas kende. Later heeft hij ook 
aan de wieg gestaan van een eigen radiozender van 
de redemptoristen en het bisdom samen om ook in 
het binnenland het evangelie uit te dragen.

Waar Bas altijd onder geleden heeft is het militaire 
bewind en alles wat het in de Surinaamse 
samenleving aangericht heeft: de moord op 15 
vooraanstaande personen op 8 december 1982; 
de Binnenlandse Oorlog en naderhand de keuze 
van Bouterse tot president. Daaraan heeft hij nooit 
echt een plaats kunnen geven nadien. Wellicht 
ook omdat hij veel van de hoofdrolspelers en 
slachtoffers en hun familie persoonlijk heeft 
gekend, bijgestaan en begeleid.

Het feit dat hij in 1972 tot eerste viceprovinciaal 
gekozen werd door zijn eigen medebroeders 
was een ingrijpende verandering in zijn 
leven. Hij werd de verantwoordelijke voor de 
eigen medebroeders in Suriname, de officiële 
vertegenwoordiger van de congregatie in het 
bisdom, de andere congregaties in het land. Hij 
nam als viceprovinciaal deel aan kapittels in 
Nederland, aan regionale bijeenkomsten in Zuid-
Amerika, aan het Generaal Kapittel; was betrokken 
bij de bisschoppenconferentie van de Cariben en 
nam deel aan bijeenkomsten van Hogere Oversten. 
En overal had hij zijn eigen bijdrage en werd hij 
gezien en erkend.

Omdat het aantal Nederlanders steeds geringer 
werd vanwege terugkeer naar huis wegens 
ouderdom en overlijden, kwamen heel veel 
verbindingstaken nu bij Bas terecht. Hij werd de 
aanspreekpersoon voor heel wat organisaties in 
Nederland. Hij was betrokken bij bedevaarten en 
pelgrimsreizen naar Peerke Donders, naar Batavia 
etc.

Maar hij bleef ook gewoon de pastoor van de 

parochie. Hij stond mensen bij in al hun nood, deed 
het gewone parochiekerk van dopen, trouwen 
en begraven; bekommerde zich om daklozen, 
zwervers, en organiseerde een voedselkeuken om 
die arme sloebers te eten te kunnen geven. Dat 
is wat hij eigenlijk steeds met heel zijn hart heeft 
gedaan.

Bas is steeds blijven studeren op en lezen over de 
laatste ontwikkelingen in de pastoraal. Dat deed 
hij ook omdat hij vele jaren eindredacteur van 
het bisdomblad Omhoog is geweest dat telkens 
inhoudelijk goed verzorgd diende te worden. Bas 
hield van schrijven en publiceren. Het zag het 
als een medium om van zijn geloof te getuigen, 
om het evangelie als een boodschap van hoop en 
vertrouwen uit te dragen.

Ik heb Bas vooral sinds 2000 leren kennen toen 
ik als lid van het provinciaal bestuur betrokken 
raakte bij de overdracht van de missie van 
Nederland aan Braziliaanse confraters. Ik heb 
in die jaren vaker bij hem gelogeerd. Maar Bas 
raakte toen al wat uitgeblust, moe. Hij verloor zijn 
greep op veel zaken en de Braziliaanse confraters 
beantwoordden niet aan zijn verwachtingen. 

Maar van opgeven was er geen sprake. Toen echter 
de lichamelijke klachten toenamen, zijn lopen 
steeds moeizamer ging, brak bij hem het inzicht 
door dat het beter was naar Nederland terug te 
keren, voorgoed. Dat gebeurde in 2010 nadat in 
september 2009 nog een grootse huldiging had 
plaatsgehad vanwege 50 jaar dienstbaarheid aan 
de Surinaamse samenleving.

Ja, Bas was meer Surinamer dan Nederlander. En 
dat is hij gebleven tot aan zijn dood. Hij was wel 
blij dat hij nu meer bezoek kreeg van zijn familie. 
Hijzelf kreeg steeds meer bewegingsmoeilijkheden 
en kwam niet vaak meer buiten de deur. Hij 
waardeerde de zorg, de aandacht, vooral leefde 
hij op als Surinaamse vrienden en bekenden hem 
kwamen bezoeken. Maar het liefst was hij alleen, 
een kluizenaar die zich amuseerde met lezen, 
muziek luisteren en stil zijn.

Op Goede Vrijdag is hij gestorven. Zijn leven 
was volbracht. Moge hij nu de rust genieten die 
hij verdiend heeft. Moge hij leven bij de Heer in 
wiens dienst hij heel zijn leven als redemptorist 
missionaris gesteld heeft. Rust zacht en in vrede, 
Bas!

Jeugd
Pater Mulder had een passie voor jongeren, die tot 
nu toe ongeëvenaard is. Vrijwel vanaf zijn aankomst 
in ons land heeft hij een bijzondere devotie gehad 
voor jongeren en hun welzijn. Zijn betrokkenheid 
bij het Patronaat en zijn interactie met de jongeren 
die er kwamen, zijn hiervan voorbeelden. Daarnaast 
hield hij de padvinderij ook heel diep in zijn hart. In 
het bijzonder de Petrus Donders padvindersgroep 
van de kathedraal had zijn volledige toewijding. 
Na het vertrek van pater Clerkx als pastoor van 
de kathedraal nam pater Mulder het pastoorschap 
over en spoedig werd er een jongerenbeweging 
in de kathedrale parochie opgestart met de naam 
Kajegro.

Militaire dictatuur
De kritische opstelling van pater Mulder maakte 
dat hij ten tijde van de militaire dictatuur een 
pijnlijke angel werd voor de officieren die de macht 
hadden overgenomen. Meerdere keren is hij door de 
militaire machthebbers bedreigd geworden en het 
is zelfs tot een fysieke confrontatie gekomen, toen 
hij zich zorgen maakte over het lot van sergeant Roy 
Horb en zich over hem wilde ontfermen. Hij heeft 
daarvoor enkele rake klappen moeten incasseren, 
aangezien pater Mulder ook bekend was om zijn niet 
altijd tactvolle manier van omgaan met anderen, 
zelfs met de militairen. Deze ervaring heeft hem 
echter nimmer ervan weerhouden om kritiek te 
blijven leveren, integendeel werd die alleen maar 
verscherpt. Hij liet zich helemaal niet intimideren 
om in Omhoog ongezouten kritiek te leveren op het 
militaire bewind. Gek genoeg heeft Desi Bouterse, 
toentertijd bevelhebber van het Nationaal Leger, het 
nooit gedurfd om pater Mulder het land uit te zetten, 
zoals het geval is geweest met pater Noordermeer. 
Voor pater Mulder was het echter nooit vanwege 
een persoonlijk conflict met Bouterse of met wie 
dan ook, maar omdat hij zeer begaan was met het 
welzijn van het volk. Dit bleek duidelijk toen hij tot 
ieders verrassing (en bij sommigen ook misnoegen) 
het op zich had genomen om als priester voor te 
gaan in de uitvaart van Paul Bhagwandas, die onder 
het volk berucht was als de beul onder de officieren. 

Pater Mulder heeft er niet voor geschroomd om hem 
toch met kerkelijke eer te begraven.

Kathedraal
In 1986 nam pater Mulder het pastoorschap van 
de kathedraal over uit handen van zijn confrater 
pater Clerkx, die naar Nederland terugkeerde. Pater 
Mulder is pastoor gebleven tot aan zijn vertrek in 
2010. Onder zijn pastoorschap moest de kathedraal 
op 22 oktober 1989 noodgedwongen gesloten 
worden vanwege het gevaar dat veroorzaakt werd 
door het steeds verder in verval geraken van het 
gebouw. De diensten werden daarna voortgezet 
in de kapel van het voormalige klooster van de 
zusters van Roosendaal aan de Wulfinghstraat. 
Zijn grootste droom was om de kathedraal 
gerestaureerd te krijgen, wat uiteindelijk na zijn 
vertrek ook werd gerealiseerd. Zijn wens om bij de 
heringebruikname van de kathedraal aanwezig te 
zijn, kon helaas niet gerealiseerd worden.

Vertrek
Pater Mulder koos ervoor om in 2010 
voorgoed terug te keren naar Nederland. Zijn 
gezondheidstoestand had daarvoor de doorslag 
gegeven. Maar de tijden waren ook veranderd en 
pater Mulder achtte het raadzaam om voor zichzelf 
en voor het bisdom enige afstand te nemen en zijn 
missie in Suriname te beëindigen. In zijn kamer in 
Boxmeer was zijn hart echter nog altijd in Suriname 
en hij bleef alle ontwikkelingen in ons land en in 
onze kerk op de voet volgen. Vele gelovigen, die op 
vakantie in Nederland waren, brachten hem dan 
ook een bezoek, en zo kon hij weer even zijn hart 
ophalen aan de verhalen die hem verteld werden.

Pater Mulder werd op donderdag 16 april jl. 
begraven op de algemene begraafplaats in Sambeek, 
Nederland, waar hij bij zijn medebroeders te ruste 
werd gelegd. De uitvaartdienst vond plaats in zeer 
besloten kring in Boxmeer. In ons bisdom zullen wij 
op een later tijdstip, wanneer de omstandigheden 
het weer mogelijk maken, pater Mulder op 
bijzondere wijze gedenken.

vervolgd van pagina A1
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

liturgie & leven
Schriftlezingen

Tweede zondag van Pasen jaar A

Eerste lezing: Handelingen 2, 42 – 47
De eerste christenen legden zich ernstig toe 
op de leer der apostelen, bleven trouw aan het 
gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken 
van het brood en het gebed. Ontzag beving een 
ieder, want door de  apostelen werden vele 
wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof 
hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten 
alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun 
bezittingen en goederen te verkopen en die onder  
allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks 
bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, 
braken het brood in een of ander huis, genoten 
samen van hun voedsel in blijdschap en eenvoud 
van hart, loofden God, en stonden bij het hele volk 
in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer 
bijeen, die gered zouden worden.

Antwoordpsalm:
 Psalm 118, 2 – 4. 13 – 15. 22 – 24

Tweede lezing: I Petrus 1, 3 – 9
Dierbaren, gezegend is God, de Vader van 
onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote 

barmhartigheid deed herboren worden tot een 
leven van hoop door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood. Een onvergankelijke, 
onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u 
weggelegd in de hemel. In Gods Kracht geborgen 
door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed 
ligt om o het eind van de tijd geopenbaard te 
worden. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als 
het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder 
allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de 
deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, uw 
geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk 
goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. 
Dan zal, wanneer Jezus christus zich openbaart, 
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij 
lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem 
gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe 
onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, als 
gij het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.

Evangelielezing: Johannes 20, 19 – 31
Op de avond van de eerste dag van de week, toen 
de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 
gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam 
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft 
zo zend Ik u’. Na deze woorden blies Hij over hen 

en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als gij iemand 
zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij 
ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’. Tomas, een 
van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter 
niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen 
vertelden hem: ‘Wij hebben de Heer gezien’. Maar 
hij antwoordde: ‘Zolang ik in zijn handen niet 
het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de 
plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in 
zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven’.  Acht 
dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis 
bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deuren 
gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun 
midden staan en zei: ‘Vrede zij u’. Vervolgens zei 
Hij tot Tomas: Kom hier met uw vinger en bezie 
mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn 
zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig’. 
Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’. Toen 
zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt gelooft 
ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’. In 
het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele 
andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn 
opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat 
gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon 
van God, en opdat gij door te geloven leven moogt 
in zijn naam.

wordt vervolgd op pagina B2

Gedachten bij de schriftlezingen

De eerste lezing sluit onmiddellijk aan op 
pinkstergebeurtenissen in Jeruzalem, waar 
ieder ‘volk onder de hemel’ (Handelingen 2,5) 
de woorden van de twaalf leerlingen over de 
grote daden van God verstaat (2,11). Sommigen 
opperen dat ze wel vol met wijn zullen zitten. Na 
deze veronderstelling begint Petrus aan de eerste 
van zijn grote redevoeringen die hij in het boek 
Handelingen houdt. Hij bestrijdt pertinent dat hier 
dronkenmanspraat wordt uitgekraamd (2,15).

Van Jeruzalem tot het uiteinde van de aarde
De lezing van vandaag start met het eerste vers 
van deze toespraak om vervolgens een gedeelte 
over te slaan. In dit eerste vers (2,14) worden de 
toehoorders aangesproken als ‘Joden, inwoners 
van Jeruzalem’. In 2,22 worden ze voor de tweede 
maal aangesproken, nu als ‘Israë- lieten’, en ten 
slotte, in 2,29, als ‘broeders’. Overigens wordt dit 
in de Griekse grondtekst steeds voorafgegaan door 
het woord ‘mannen’, waarvan dan in vertaling 
het woord ‘mannenbroeders’ kan ontstaan. Joden, 
inwoners van Jeruzalem, Israëlieten, broeders – 
deze opsomming markeert waar het hart van de 
verkondiging ligt: in Jeruzalem, de kring om Petrus 
heen, daar waar het eerste boek van Lucas eindigt. 
Maar de verkondiging zal niet tot Jeruzalem 
beperkt blijven. Juist het boek Handelingen zal de 
verspreiding van de boodschap van het koninkrijk 
onder alle volken als thema hebben. Waar Petrus 
hier een begin maakt met de prediking onder 
‘eigen volk’, zal Paulus zich in zijn missiewerk 
richten tot alle volken, de heidenen. In de laatste 
verzen van Handelingen wordt Paulus geciteerd 
die met dezelfde woorden die Petrus nu bezigt (‘U 
moet weten’; 28,28) het luisteren van de heidenen 
onderstreept.

Volgens Wet en Profeten
Evenals Paulus (28,23) baseert Petrus zich op ‘de 
wet van Mozes en de Profeten’. In zijn toespraak 
komt dit tot uitdrukking in de schriftcitaten die hij 
gebruikt. De weggelaten verzen op deze tweede 
paasdag zijn uit de profeet Joël (2,28-32), met een 

inleidende frase uit Jesaja (2,2). Hier worden met  
profetenwoorden eindtijdvisioenen geschilderd. 
De tijd van de Messias is aangebroken. ‘Aan het 
einde der tijden  zal ieder die de naam van de Heer 
aanroept worden gered’ (Handelingen 2,17.21).
Het is de redding die Paulus voor de heidenen 
proclameert (28,28). In het tweede gedeelte van 
de rede, dat wel deel uitmaakt van de lezing, 
wordt geciteerd uit Psalm 16, een psalm die in 
geloofsvertrouwen uitzingt dat de dood het aflegt 
tegen het leven dat geborgen is bij God (16,10- 11). 
Het zijn deze psalmverzen die Petrus actualiseert 
in de verkondiging van Jezus als de verrezen Heer. 
De verzekering van een nazaat voor David gaat 
niet alleen in vervulling door de geboorte van 

Jezus als ‘de stronk van Jesse, Isaï’ (Jesaja 11,1.10) 
en ‘uit het huis en geslacht van David’ (Lucas 2,4). 
Het gaat niet om de biologische voortzetting van 
de familie van koning David. Het huis van David, 
aartsvader David zelf, leeft voort omdat de dood 
overwonnen is in de opstanding van de Messias. 
De geloofstraditie van belofte en toekomst 
blijkt in de verrijzenis van Jezus betrouwbaar 
en komt tot vervulling. Zo zijn de ‘weeën van de 
dood’ van Handelingen 2,24 (aldus bijvoorbeeld 
NBG ’51, Willibrordvertaling 1995 en Herziene 
Statenvertaling) barensweeën geworden, die 
nieuw leven voortbrengen. 
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Italiaanse bisschop laat artsen communie 
uitreiken aan coronapatiënten
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Overigens lijkt het beeld van ‘weeën van de dood’ 
afkomstig uit een Septuagintvertaling van Psalm 
18,5-6, waar het de ‘strikken van de dood’ zijn, die 
het leven trachten te vangen. In deze redevoering 
van Petrus worden de verhalen over Jezus, over 
zijn dood en verrijzenis, verankerd in de lange 
geschiedenis van God met zijn volk. Het verhaal 
van Emmaüs wordt hernomen, waarin Jezus de 
Schriften opent voor de leerlingen (Lucas 24,32). 
Zo vertelt Petrus nu op zijn beurt wat, te beginnen 
bij Mozes en alle profeten, op Jezus betrekking 
heeft.

‘Ze zitten vol wijn’, zeggen sommigen spottend 
over de leerlingen die spreken zoals de Geest hun 
ingeeft (Handelingen 2,14; Willibrordvertaling 
1995). Misschien kunnen we de wijn van Jesaja 
25,6 vermoeden: niet de wijn die dronken maakt, 
maar wijn die getuigt van eindtijd en verlossing: de 
Heer God vernietigt de dood (Jesaja 25,8).

Ze zullen Mij zien
Matteüs laat de dood en verrijzenis van Jezus 
gepaard gaan met opmerkelijke verschijnselen. 
Als Jezus de geest geeft, scheurt het voorhangsel 
van de tempel in tween (27,51) en de doden komen 
tot leven om na Jezus’ opstanding naar de heilige 
stad op te trekken (27,53). Bij de verrijzenis is er 
weer een aardbeving (28,2). Deze gebeurtenissen 
worden in het perspectief gezet van het einde 
van de tijd. In hoofdstuk 24 gaat Matteüs daarop 
in. We mogen de tekenen, zoals aardbevingen, 
niet verkeerd interpreteren. Ze zijn niet zelf de 
eindtijd, maar de weeën die aan de komst van de 
Mensenzoon voorafgaan (24, 7.8.30). Er wordt 
waakzaamheid gevraagd van de leerlingen, de 
gelovigen.

In dit licht is de boodschap die de vrouwen bij het 
graf krijgen en de ontmoeting die zij met Jezus 
hebben, ná de aardbevingen, te verstaan als de 
komst van de Mensenzoon. Opmerkelijk is dat 
de opdracht die de vrouwen krijgen om aan de 
leerlingen te vertellen dat zij naar Galilea moeten 
gaan (28,10) en de uitvoering van deze opdracht 
(28,16) onderbroken wordt door een vervolg 
op de beraadslagingen van de hogepriesters en 
Farizeeën. Deze hadden tot gevolg dat er wachters 
bij het graf werden geplaatst (27,62). Het lijkt 
als een beurtzang: de steen die voor het graf 
wordt gerold (27,60), wordt beantwoord met 
het plaatsen van wachters. De door Farizeeën en 
Schriftgeleerden als vals veronderstelde belijdenis 
‘Hij is opgestaan uit de dood’ (27,64) wordt 
hernomen door de engel (28,6.7). De steen wordt 
door de engel weggerold, de geposteerde wachters 
zijn machteloos.

De snode plannen mochten niet baten. De 
oudsten snijden zichzelf in het vlees door van 
de wachters, bij wie men waakzaamheid mag 
veronderstellen (vergelijk de houding die van 
gelovigen wordt verwacht ten aanzien van de 
komst van de Mensenzoon), te zeggen dat zij 
sliepen (27,13). Zo sturen zij huns ondanks zelf de 
oproep tot waakzaamheid de wereld in. Binnen de 
beschrijving van deze scène echoot het verhaal van 
de huiseigenaar die midden in de nacht verdacht 
moet zijn op inbrekers (24,42-44), en dat van de 
bruidsmeisjes die indommelden (25,1-12). De 
komst van de Mensenzoon is onverwacht, we 
kennen dag noch uur. Maar wie leerling is, zal Hem 
zien.

Gedachten bij de
 schriftlezingen

40-dagentijd is net voorbij. Maar ken je ook de 
50-dagentijd?

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de 
50-dagentijd genoemd. Voor joden én christenen is 
het een tijd van geloofsinitiatie en verdieping.

Jodendom
Met Pesach (Pasen) gedenken de Joden de uittocht 
uit Egypte. Op de 50ste dag van hun lange tocht 
naar het Beloofde Land ontving Mozes bij de Sinaï 
de tien geboden van het Verbond. Die dag wordt 
jaarlijks in herinnering gebracht op Sjavoeot, 
vertaald als Wekenfeest, omdat het precies 7 
weken na Pesach plaatsvindt. Die tijdspanne 
suggereert die volheid.
De dagen worden luidop afgeteld, naar een 
voorschrift in Leviticus 23,15-16. Bedoeling is 
om klaar te zijn, voorbereid op het grote moment 
van de gave van de Tora, het fundament van het 
jodendom. Door Jezus – en daarin was hij niet de 
enige in de farizeeënbeweging – wordt de Tora 
samengevat als Bemin God en uw naaste zoals 
uzelf (Matteüs 22,34-40).
Aan de vooravond van Sjavoeot waken joden 
de hele nacht door. Ze lezen voor uit de Tora en 
commentaren, met als centrale verhaal dat van 
Ruth. Na de dood van haar man besloot deze niet-
joodse met haar joodse schoonmoeder mee terug 
te gaan naar haar land van oorsprong.
Zo werd Ruth een voorbeeld voor al wie het geloof 
wil aannemen, niet enkel door geboorte, maar uit 
trouw. Sjavoeot, letterlijk een oogstfeest waarop de 
eerstelingen van de oogst worden opgedragen aan 
God, is zo ook een feest van geloofsopvoeding.

Christendom
De Bijbel beschrijft hoe Jezus met Pesach in 
Jeruzalem ter dood werd gebracht. De dagen 
nadien heerste verwarring onder de leerlingen. 
Sommigen trokken naar Galilea om hun oude leven 
weer op te pikken. Er stond hen (en ook andere 

leerlingen) een bijzondere ontmoeting te wachten: 
met Jezus, die zij heel levendig ervaarden, zodat ze 
hem herkenden als De Levende.
Het aftellen naar Sjavoeot werd dat jaar een 
overpeinzen van de gebeurtenissen rond Pasen. 
Wat had Jezus’ kruisdood te betekenen, het lege 
graf en de ervaring dat Hij leefde, anders maar zo 
reëel?

Die overpeinzing kreeg later vorm in 3 grote 
liturgische feesten: Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren. Samen vormen ze de christelijke 
50-dagentijd. Eigenlijk zijn het geen 3 aparte 
feesten die gebeurtenissen op uiteenlopende 
momenten zouden gedenken. Wel leggen ze 
elk de nadruk op een ander aspect van het 
Christusmysterie.
Na de vernedering van het kruis volgde de 
verheffing van Christus bij God. De dood had 
niet het laatste woord. De aardse Jezus maakt 
plaats voor de creativiteit van de Geest. ‘We 
zullen doorgaan’, zouden we vandaag zeggen. 
In de eucharistie komen Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren overigens telkens weer als één geheel 
aan bod.
Ook voor christenen is de vijftigdagentijd een 
tijd van geloofsinitiatie, precies omdat we dit 
paasmysterie blijven overdenken en vieren in 
verschillende feesten. Vandaar ook dat tussen 
Pasen en Pinksteren – in normale omstandigheden 
althans – de vormsels en eerste communies 
plaatsvinden.
Nu alle vanzelfsprekendheden door 
coronamaatregelen opgeschort zijn, kunnen we 
ons misschien makkelijker openstellen voor de 
werking van de Geest, die – zoals eens in Jeruzalem 
– verrassend uit de hoek kan komen. 

(Kerknet.be)

Tussenpersoon
Een groep Italiaanse artsen kreeg met Pasen 
toestemming van hun bisschop om de communie 
uit te reiken aan coronapatiënten. Op deze wijze 
wilden zij niet alleen lichamelijke, maar ook 
geestelijke zorg bieden. Volgens Avvenire, de 
krant van de Italiaanse bisschoppenconferentie, 
kregen zes artsen uit een ziekenhuis in Prato de 
toestemming van hun bisschop Giovanni Nerbini. 
Nerbini benoemde de artsen tot “buitengewone 
bedienaren van de communie”. Via hun handen 

konden honderd patiënten met Pasen de 
Communie ontvangen.
Filippo Risaliti, één van de artsen, vertelde 
Avvenire: “Ik huilde met de patiënten. 
Ziekenhuizen zijn plaatsen van zorg, maar we 
kunnen het lichaam niet scheiden van de geest. Ik 
realiseerde me, dat wij ons in het gevecht tegen 
het coronavirus, te veel richten op het lichamelijke 
aspect.”
Paus Franciscus inspireerde de artsen om “de rol 
van tussenpersoon op zich te nemen tussen de 
Kerk en hen die lijden”. “Wij zijn de enigen die het 
zouden kunnen doen”, zei Risaliti, “aangezien wij 
de enigen zijn die die kamers binnen kunnen gaan.”

Vereniging in de Heer
En zo gebeurde het dat priester Carlo Bergamaschi, 
de geestelijk verzorger van het ziekenhuis, de 
ciborie met door gaasjes van elkaar gescheiden 
hosties het ziekenhuis binnen kon brengen. De 
artsen brachten de communie rond. Waar door 
beademingsmachines communiceren niet mogelijk 
was, baden zij aan de rand van het bed.
Risaliti legde uit dat hij en de andere artsen 
begrepen dat het lijden van de patiënten ook een 
geestelijke component bevatte: ze zijn afgezonderd 
van affectie en familieleden.

wordt vervolgd op pagina B3
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geloofsverdieping
GOD KAN ALLES TEN GOEDE KEREN

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 
woensdag 8 april '20 onderstreepte paus Franciscus 
de kracht van Pasen in deze barre coronatijden.

Beste broeders en zusters, goedendag!
In deze zorgelijke dagen -om de pandemie die 
in de wereld veel lijden veroorzaakt- stellen we 
onszelf vragen die betrekking hebben op God. Hoe 
reageert Hij op ons lijden? Waar is Hij als alles 
misloopt? Waarom lost Hij niet vlug de problemen 
op?

Oproep tot bekering
Het verhaal over het lijden van de Heer kan ons tot 
hulp zijn. Want ook daar stapelen de vragen zich 
op. De mensen die aan Jezus een triomfantelijke 
intocht in Jeruzalem hadden bezorgd, stellen zich 
de vraag of Hij eindelijk het volk van zijn vijanden 
zal bevrijden.
Ze keken uit naar een machtige Messias, die met 
het zwaard zou overwinnen. Maar het is een 
zachtmoedige man, nederig van hart, die oproept 
tot bekering en barmhartigheid. En het volk dat 
Hem toegejuicht had, roept nu: Kruisig Hem! 
(Mt 27,23). Ontredderd en verward laten zijn 
volgelingen Hem in de steek. Zij dachten: als dit 
het lot van Jezus is, dan is Hij de Messias niet, want 
God is sterk, God is onoverwinnelijk.

Waarlijk God
Wanneer Jezus sterft, belijdt de Romeinse 
honderdman -een heiden- die Jezus' mateloze 
liefde had ervaren: Waarlijk, deze mens was een 
Zoon van God. (Mc 15,39). Hij zegt dus precies het 
tegendeel van de anderen. Hij zegt dat God daar is, 
dat het waarlijk God is.
We kunnen ons afvragen: wat is het ware gelaat 
van God? Meestal projecteren we in God wat 
we zelf zijn, maar dan in het oneindige: ons 
succes, onze zin voor gerechtigheid en ook onze 
verontwaardiging.
Het Evangelie leert ons echter dat God zo niet is. 
Hij is anders en op eigen kracht kunnen we Hem 
niet kennen. Daarom is Hij ons nabij gekomen, Hij 
wil ons ontmoeten en met Pasen heeft Hij zich 
volledig geopenbaard.

Wie is onze Heer?
Waar heeft God zich volledig geopenbaard? Op 
het kruis. Daar leren we de gelaatstrekken van 
God kennen. Broeders en zusters, laten we niet 
vergeten dat het kruis de leerstoel is van God.
Het zal ons deugd doen in stilte naar de 
Gekruisigde te kijken en zien wie onze Heer is. 
Hij wijst de vinger naar niemand, zelfs niet naar 
diegenen die Hem kruisigen. Hij opent zijn armen 
voor allen. Hij verplettert ons niet met zijn glorie, 
maar laat zich ontkleden voor ons. Hij bemint ons 
niet met woorden, maar geeft ons in stilte het 
leven. Hij dwingt ons niet, maar bevrijdt ons. Hij 
behandelt ons niet als vreemdelingen, maar neemt 
ons kwaad op zich, Hij neemt onze zonden op zich.

Kruisbeeld en evangelie
Laten we naar de Gekruisigde kijken om ons te 
bevrijden van onze vooroordelen over God. En 
laten we dan het Evangelie openen.
Laten we, nu we allen thuis in afzondering, 
opgesloten zijn, deze twee zaken ter hand nemen: 
het kruisbeeld om te bekijken en het Evangelie 
om het te openen. Laat dat voor ons een grote 
huisliturgie zijn want we mogen niet naar de kerk. 
Kruis en Evangelie.

In het Evangelie lezen we dat Jezus, wanneer 
het volk Hem tot koning wil maken, weg gaat (cf. 
Joh 6,15). En wanneer de duivels zijn goddelijke 
majesteit willen openbaren, legt Hij hen het 
zwijgen op (cf.  Mc 1,24-25). Waarom?

God is liefde
Jezus wil niet misverstaan worden. Hij wil niet dat 
de ware God, die nederige liefde is, door het volk 
verward wordt met een valse god, een wereldse 
god die spektakel brengt en zich met macht 
opdringt. Hij is geen afgod.
Hij is God die mens is geworden, zoals ieder van 
ons. Hij vertoont zich als mens, maar met de kracht 
van zijn goddelijkheid.
Wanneer wordt in het Evangelie de identiteit 
van Jezus plechtig verkondigd? Wanneer de 
honderdman zegt: Waarlijk, Hij was een Zoon van 
God. Zo kan men zich niet meer vergissen: het is 
te zien dat God almachtig in liefde is. Dat is zijn 
natuur. Hij is Liefde.

Doorgang naar het leven
Iemand zou kunnen zeggen: Wat heb ik aan een 
zwakke God, die sterft? Mijn voorkeur gaat uit naar 
een sterke God, een machtige God.
Broeders en zusters, de macht van deze wereld 
gaat voorbij. De liefde echter blijft. Alleen de liefde 
behoedt het leven dat we hebben, zij aanvaardt 
onze kwetsbaarheid en vormt ze om. Het is de 
liefde van God die met Pasen, door zijn vergiffenis, 
onze zonde heeft genezen. Hij heeft van de dood 
een doorgang naar het leven gemaakt. Hij heeft 
onze angst veranderd in vertrouwen, onze vrees in 
hoop.
Pasen zegt: God kan alles ten goede keren. Met 
Hem mogen we erop vertrouwen dat alles goed zal 
komen.

De dood overwonnen
De dood en verrijzenis van Jezus zijn geen 
zinsbegoocheling, maar een waarheid! Daarom 
wordt ons op paasmorgen gezegd: Wees niet 
bevreesd.
Maar de beangstigende vragen over het kwaad 
verdwijnen niet meteen. Wel vinden zij in de 

Verrezene een stevig fundament dat ons in staat 
stelt niet ten onder te gaan.
Jezus heeft de geschiedenis veranderd door ons 
nabij te komen. Hij heeft de geschiedenis, voor 
zover nog getekend door het kwaad, omgevormd 
tot heilsgeschiedenis.
Door op het kruis zijn leven te geven, heeft Jezus 
ook de dood overwonnen. Vanuit het geopende 
hart van de Gekruisigde bereikt Gods liefde ieder 
van ons. Die liefde kunnen wij aanvaarden.
Geliefde broeders en zusters, laten we in het 
gebed ons hart openstellen voor Hem: met het 
kruisbeeld en het Evangelie. De huisliturgie zal 
daarin bestaan. Openen we in het gebed ons hart 
voor Hem, dat zijn blik op ons mag rusten. De Heer 
verlaat ons niet en vergeet ons nooit!

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

vervolg van pagina B2

 “Zij zijn eenzame, lijdende mensen, niet enkel naar 
het lichaam, maar ook naar de geest.”
Ook veel artsen kunnen niet naar huis. Om te 
voorkomen dat hun familieleden besmet raken, 
blijven zij dag en nacht in het ziekenhuis. Eén van 
hen, Lorenzo Guarducci, vertelde dat hij zijn vrouw 
en kinderen al meer dan een maand niet meer 
gezien heeft.
“Voor mij was het uitreiken van de communie een 
manier om dat gat te vullen”, zegt hij. “Dit gebaar 
zorgde ervoor dat ik mij kon verenigen met mijn 
geliefden thuis, in de Heer. Het was één van de 
mooiste ervaringen in mijn leven als man, christen 
en arts.” 

(Katholiek Nieuwsblad)

Italiaanse bisschop 
laat artsen communie 
uitreiken aan 
coronapatiënten
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om zijn Zoon te baren, de discipelen om mensen 
te vissen, de overspelige vrouw om opnieuw te 
beginnen en Thomas om zijn wonden aan te raken. 
God is de Koning die het paleis voorbereidt, de tafel 
dekt en een ieder uitnodigt om binnen te komen. 
Het lijkt er eigenlijk op dat zijn favoriete woord 
“kom” is.
‘Kom, laten we over deze dingen praten. Hoewel 
je zonden als scharlaken zijn, kunnen ze zo wit 
worden als sneeuw.’ ‘Allen die dorst hebben, kom 
en drink.’
‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik 
zal u rust geven.’
God is een God die uitnodigt. God is een God die 
roept.

Gebed
God, U die mijn licht en mijn vreugde bent, als 
ik U zoek, bent U mij al nabij. Beziel mij met de 
Geest van uw belofte. Maak mij een van hart en 
ziel om uw Woord te verstaan en laat ons, als Hij 
wederkomt, de Heer, de blijdschap ervaren van uw 
koninkrijk. Dat bid ik U, vandaag en altijd, tot in de 
eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Joh 17,9-10: Voor hen bid Ik. Niet voor de wereld, 
maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik, 
omdat ze de uwen zijn - al het mijne is trouwens 
het uwe en al het uwe is het mijne - en omdat in 
hen mijn heerlijkheid zichtbaar is geworden.

Overweging
Allerlei stemmen vragen onze aandacht. De ene 
zegt: ‘Laat zien dat je een goed mens bent.’ De 
andere zegt: ‘Eigenlijk moest je je schamen.’ 
Een derde zegt: ‘In wezen geeft niemand om je.’ 
Weer een andere stem zegt: ‘Je moet succesvol, 
sterk en beroemd worden.’ Maar tussen al die 
luidruchtige stemmen is er ook eentje te horen 
die zachtjes zegt: ‘Je bent me lief, ik houd van je.’ 
Die stem is voor ons de belangrijkste. Het kost 
echter inspanning om die stem te horen. Daarvoor 
is afzondering nodig, stilte, bereidheid om te 
luisteren. Dat is bidden, luisteren naar de stem die 
tegen ons zegt: ‘Je bent me lief.’

Gebed
God, mijn Redder, U die machtig bent en heilig. U 
komt op voor ieder die U liefheeft. Ik bid U: zie mij, 
zoals U eens Maria zag, en zegen ook mij. Wees mij 
barmhartig, maak met mij een nieuw begin, zoals 
toen, in die dagen, en vandaag en in eeuwigheid. 
Amen.

Overweging
Ieder mens staat alleen in de wereld. Er is niemand 
die op precies dezelfde manier voelt, denkt of 
doet als een ander. Ieder van ons is uniek, en de 
keerzijde daarvan is dat ieder mens alleen is. De 
vraag is vervolgens hoe je daarmee omgaat: of je je 
alleenzijn laat uitgroeien tot eenzaamheid, of dat 
je bij jezelf thuis kunt zijn. Eenzaamheid doet pijn, 
bij jezelf thuis geeft vrede. Eenzaamheid maakt dat 
je je wanhopig aan anderen vastklampt. Wie bij 
zichzelf thuis is, kan anderen als uniek erkennen 
en een band met hen onderhouden. Het is een 
levenslang leerproces om steeds meer bij jezelf 
thuis te raken en niet eenzaam te worden. Het 
vergt een bewuste keuze met wie je wilt omgaan, 
wat je wilt leren, hoe je moet bidden, en wanneer je 
om raad wilt vragen. Als je de goede keuzes maakt, 
zul je gemakkelijker alleen kunnen zijn en kunnen 
groeien in liefde.

Gebed
God, U die leven geeft, adem en alles, U hebt 
mensen aan elkaar gegeven en om voor de andere 
te bestaan. In Jezus hebt U laten zien hoe U met mij 
verbonden bent. Ik bid U: blijf niet ver van mij, richt 
mij op uw waarheid. Dat ik in de geest van Jezus 
ervaren mag dat ik door U besta, beweeg en leef, 
vandaag en alle dagen die mij gegeven zijn. Amen.

Dagtekst
Mt 28,18-20: Jezus kwam op hen toe en zei: `Mij is 
alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, 
en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de 
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en 
leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden 
heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voleinding van de wereld.'

Overweging
Jezus is door God uitverkoren. In alle eeuwigheid 
heeft God Jezus, zijn geliefde Zoon, uitverkoren 
om de verlosser van de wereld te worden. Jezus’ 
uitverkiezing betekent dat God een bijzondere 
band met hem heeft, hem op een unieke wijze 
kent en liefheeft. In onze samenleving houdt 
uitverkiezing altijd in dat anderen niet uitverkoren 
zijn. Bij God is dat niet zo. Zijn keuze voor Jezus 
moet duidelijk maken dat Hij voor alle mensen 
kiest. In het koninkrijk van God is er geen 
competitie of rivaliteit. Gods Zoon deelt zijn 
uitverkiezing met ons. In Gods koninkrijk is 
ieder mens waardevol en uniek, en kan iedereen 
de uitverkiezing van anderen met eigen ogen 
waarnemen en er blijk om zijn.
 
Gebed
Goede God, Gij laat mij delen in de vreugde van 
Pasen, van Jezus, de verrezen Heer. Vandaag, op dit 
feest van Hemelvaart, vieren we dat Hij naar U is 
teruggegaan. Maar Gij laat mij niet alleen, Gij zendt 
mij uw Geest om mij te helpen. Ik bid U: spreek tot 
mij in dit uur en geef mij moed om verder te gaan 
als goede leerling van van uw Jezus, uw Zoon. Dat 
vraag ik U omwille van diezelfde Jezus, de Levende, 
die met U is, op deze dag en alle dagen, tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Matteus 4,19: Hij zei tegen hen: ‘Kom volg mij.’

Overweging
God is een uitnodigende God. Hij nodigde Maria uit 

Dagtekst
Joh 16,13: Wanneer de Geest der waarheid komt, 
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid 
zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij 
zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat 
komen gaat, zal Hij jullie meedelen.

Overweging
God vergeeft onze zonden niet alleen; Hij 
verwijdert ze! Wij moeten ze eenvoudigweg bij 
Hem brengen. Hij wil niet alleen de fouten die we in 
het verleden gemaakt hebben. Hij wil ook de fouten 
die we op dit moment maken! Bega jij fouten? 
Drink je te veel? Pleeg je fraude op je werk of 
bedrieg je je man of vrouw? Ga je op een verkeerde 
manier met geld om? Ga je op een verkeerde 
manier met je leven om? Doe dan niet net alsof er 
niets aan de hand is. Doe niet net alsof je nooit valt. 
Probeer niet om het op eigen houtje op te lossen. 
Ga eerst naar God. De eerste stap nadat je onderuit 
gegaan bent, moet een stap zijn in de richting van 
het kruis.

Gebed
Liefdevolle God, U laat niet varen het werk van uw 
handen en blijft mij nabij wat mij ook overkomt. Ik 
bid U: open mijn hart voor uw woord en maak mij 
standvastig en moedig, zodat ook ik kan getuigen 
van Jezus, uw Zoon, de eerste uit de doden, die leeft 
bij in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Mt 9,36: Toen hij de mensenmenigte zag, voelde 
hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

Overweging
Ik kan het niet begrijpen. Waarom stierf Jezus 
aan het kruis? Ik heb de officiele antwoorden wel 
gehoord. ‘Om aan de oude wet te voldoen.’ ‘Om 
de profetie te vervullen.’ En deze antwoorden 
kloppen. Maar er is nog iets meer aan de hand. 
Iets vol bewogenheid. Iets met hunkering. Iets 
persoonlijks. Wat dan? Zou het kunnen zijn dat 
zijn hart werd gebroken voor alle mensen die 
hun wanhopige blik op de donkere hemel richten 
en hetzelfde ‘Waarom’ uitschreeuwen? Zou het 
kunnen dat zijn hart werd gebroken voor de 
mensen die pijn hebben? Ik stel me Hem voor 
terwijl Hij zich toebuigt naar mensen met pijn. Ik 
stel me Hem voor terwijl Hij luistert. Ik stel me 
voor, dat Hij een waas voor zijn ogen heeft en met 
een doorboorde hand een traan wegveegt. Hij die 
eens ook alleen was, begrijpt het.

Gebed
Barmhartige en bevrijdende God, op onverwachte 
wijze grijpt Gij in in het leven van mensen. Uw 
reddende kracht ontsluit de boeien waarin zij 
gevangen zitten. Wees ook bij mij en spreek uw 
bevrijdend Woord tot ons omwille van Jezus, uw 
Zoon, die met U is, vandaag en alle dagen, tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Jak 1,5: Schiet iemand van u tekort in wijsheid, 
dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem 
gegeven worden, want God geeft aan allen zonder 
voorbehoud en zonder verwijt.

gebeden voor iedere dag
Maandag 20 april

Zaterdag 25 april

dinsdag 21 april

Donderdag 23 april

Vrijdag 24 april
woensdag 22 april
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