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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Klimaatcrisis en coronavirus
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Jaarvergadering Antilliaanse bisschoppenconferentie deze keer virtueel

Kaelanne Jordan – 

Zoom
Technologie heeft de bisschoppen van de 
Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) de 
mogelijkheid gegeven om veilig te blijven en 
tegelijkertijd hun cruciale werk uit te voeren. 
Dit jaar wordt de jaarlijkse plenaire vergadering 
(APM) virtueel gehouden met behulp van Zoom 
als gevolg van de door regeringen opgelegde 
maatregelen op interregionale reizen, interacties 
en op de meeste samenkomsten groter dan een 
paar mensen om de verspreiding van COVID-19 
te beteugelen. De jaarlijkse vergadering van de 
regionale kerkleiders begint op zondag 26 april en 
duurt tot vrijdag 1 mei. 

Covid-19-pandemie
Volgens Catholic Standard zal het belangrijkste 
agendapunt zijn het doorgaan met het opstellen 
van een plan voor integrale parochieontwikkeling. 
Dit programma is gericht op het bevorderen 
van een meer geïntegreerde aanpak voor de 
ontwikkeling van het parochieleven in de context 
van kerk-zijn in een digitaal tijdperk. “Maar de 
bisschoppen zijn zich er nu plotseling van bewust 
dat ze creatiever moeten zijn in hun aanpak 
van de evangelisatiebediening in het licht van 
de huidige COVID-19-pandemie,” meldde het 
diocesane weekblad. Er stond in dat de kerkleiders 
van mening zijn dat de pandemie een blijvende 
impact zal hebben op het leven van mensen in het 
algemeen. Daarom hebben ze besloten om bijna 
hun hele bijeenkomst te concentreren op de impact 
van de COVID-19-pandemie. Onlangs heeft paus 
Franciscus de aandacht gevraagd voor belangrijke 
morele, sociale, economische en andere kwesties 
die als gevolg van de pandemie zijn gerezen. De 
bisschoppen zullen waarschijnlijk een aantal 
van deze uitspraken van paus Franciscus op de 
pandemie gebruiken om diepgaand te reflecteren 
over hoe verder te gaan vanaf het huidige scenario 
in de regio. 

Vier tijdzones
Secretaris-generaal van de AEC, pater Donald 
Chambers, vertelde Catholic News dat de 
bijeenkomst, die gewoonlijk begint met een 
dag van gebed en bezinning, onder meer een 
retraitedag voor de bisschoppen omvat. De retraite 
wordt vanuit Frankrijk virtueel gefaciliteerd door 
pater Laurence Freeman OSB, directeur van de 
Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie 
met het thema mijn schapen voeren en voor jezelf 
zorgen. “Wat hij in wezen zal doen, is putten uit de 
bronnen van wijsheid in de Benedictijnse traditie 
en ook uit de traditie van de woestijnvaders om 
de bisschoppen te leiden tot verbintenis in diep 
gebed.” Een interessante draai aan deze online-
bijeenkomst volgens pater Chambers is het 
coördineren van de bijeenkomst in vier tijdzones: 
die van Belize, Jamaica, de Oost-Caraïben en Frans-
Guyana. 

“Dus u kunt zich de uitdaging voorstellen die 
dit met zich meebrengt,” zei pater Chambers via 
de telefoon de vorige week. Hij legde uit dat de 
bijeenkomst de oostelijke Caribische tijdzones zal 
volgen als leidraad. 

Programma
De gebedsdag en de studiedag op maandag zijn 
belangrijk volgens pater Chambers. Tijdens de 
studiedag zullen de AEC-bisschoppen kijken 
naar het opnieuw ontwaken van de inhoudelijke 
dimensie van het geloof op alle gebieden van 
het christelijke leven: persoonlijk gebedsleven, 
parochievernieuwing, religieus onderwijs en 
spiritueel leiderschap. “En dit alles binnen de 
context van COVID-19.” De bisschoppen hebben 
leiding gegeven aan het bisdom in een stressvolle 
tijd en het is belangrijk voor de bisschoppen om 

zich te hernieuwen, om voor zichzelf te zorgen om 
daarna ook voor hun leken te zorgen. Daarom is 
voor de retraite- en studiedag dit thema gekozen. 
Op woensdag zullen de AEC-bisschoppen een open 
theologische, pastorale en spirituele reflectie 
houden over de impact van COVID-19 op de kerk 
van vandaag. “De dag zal eindigen met vragen: 
wat is de weg vooruit, hoe gaan we leiding geven 
in dit nieuwe tijdperk van COVID-19?”deelde 
pater Chambers mee. De AEC-secretaris noemde 
woensdag, donderdag en vrijdag als werkdagen, 
waarbij de AEC-bisschoppen de financiën van hun 
respectieve (aarts-)bisdom zullen onderzoeken, 
verslagen zullen ontvangen van verschillende 
commissies van de AEC en zullen worden 
toegesproken door AEC-voorzitter bisschop Gabriel 
Malzaire van Roseau, Dominica en de apostolische 
nuntius aartsbisschop Fortunatus Nwachukwu.

de jaarlijkse plenaire vergadering van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) in Cayenne, Frans Guyana in 2019.

Artikel van secretaris-generaal Junghee Min van het 
International Climate and Ecology Network Seoul, 
verschenen in het kwartaalblad Contact van de 

Generale Curie OFM, editie januari – maart 2020.

wordt vervolgd op pagina A3
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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

Lessen uit COVID-19 en klimaatsverandering
Een eerste les die we trekken uit de COVID-
19-pandemie en hoe deze zich verhoudt tot 
klimaatsverandering, is dat goed uitgeruste, 
rechtvaardige gezondheidssystemen met een sterk 
en ondersteunend gezondheidspersoneel essentieel 
zijn om ons te beschermen tegen bedreigingen 
voor de gezondheid inclusief klimaatsverandering. 
De bezuinigingsmaatregelen die het afgelopen 
decennium veel nationale gezondheidsstelsels 
hebben ondervonden, zullen moeten worden 
teruggedraaid, willen economieën en samenlevingen 
veerkrachtig en welvarend zijn in een tijdperk van 
verandering.

Ten tweede illustreert de aanhoudende pandemie 
hoe ongelijkheid een grote belemmering 
vormt voor de gezondheid en het welzijn 
van mensen, en hoe sociale en economische 
ongelijkheid zich manifesteert in ongelijke 
toegang tot gezondheidszorgstelsels. Zo is de 
gezondheidsdreiging van het nieuwe coronavirus 
gemiddeld groter voor steden en mensen die worden 

blootgesteld aan hogere vervuilingsniveaus, meestal 
mensen die in armere gebieden wonen. Hetzelfde 
geldt voor de gevolgen van klimaatsverandering 
voor de gezondheid, met als een van de belangrijkste 
oorzaken het verbranden van fossiele brandstoffen, 
waardoor ook luchtvervuiling wordt veroorzaakt en 
de gezondheid van mensen in armoede onevenredig 
wordt aangetast.

Ten derde heeft de wereldwijde gezondheidscrisis 
waarin we ons bevinden ons gedwongen ons gedrag 
drastisch te veranderen om onszelf en de mensen om 
ons heen te beschermen, in een mate die de meesten 
van ons nog nooit eerder hebben meegemaakt. 
Deze tijdelijke versnellingsverschuiving kan leiden 
tot een langetermijnverschuiving in oud gedrag en 
veronderstellingen, wat kan leiden tot een publieke 
drang tot collectieve actie en effectief risicobeheer. 
Hoewel klimaatsverandering een langzamere, 
meer langdurige bedreiging voor de gezondheid 
vormt, zal een even dramatische en aanhoudende 
gedragsverandering nodig zijn om onomkeerbare 
schade te voorkomen.

Wat ons bezielt

Waarom wij dat allemaal doen?
Misschien kunnen we deze vraag
niet helemaal beantwoorden
weet jij altijd waarom je iets doet?
Zeker is dat we erin geloven
en met hart en ziel aan werken.

We geloven in een betere wereld 
en in een menswaardig bestaan
binnen het bereik van alle mensen
in liefde voor iedereen gegeven
in recht en vrede in de naam van
een goede en barmhartige God.

We geloven in die grote idealen
maar ook dat we zelfs iets kunnen
en moeten doen om de miserie
aan te pakken en te helpen waar
dat mogelijk is, we weten dat het
met kleine en gewone dingen begint.

We geloven in de mogelijkheid
om samen met andere gelijkgezinde
vrouwen de dingen zó aan te pakken
dat er blijvende oplossingen komen.
We bouwen scholen en klinieken
huizen om mensen op te vangen.

We geloven in onze eigen kracht
maar nog meer geloven we in elkaar
want we hoeven het werk niet alleen
te doen, we vormen een gemeenschap
vinden steun en bemoediging bij elkaar
en delen ook samen onze vreugde.

We geloven dat dit alles zinvol is
en dat ons werk gezegend zal worden,
we vertrouwen erop dat we in alles
door de God van barmhartigheid
en liefde gedragen zullen worden
in wiens naam we deze dingen doen.

Nu weet je wat ons zusters van liefde
bezielt, hoe we de wereld zien en
vooral hoe we hem liever willen zien.
Kun je geloven dat we van dat geloof
niets zijn kwijtgeraakt en blijven
werken aan een menselijker wereld?

(uit het boek Liefde in je naam van de Zuster van Liefde)
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Zusters van Liefde
Heb je je wel eens afgevraagd
waarom er zusters van liefde zijn?
Je leest deze vraag met een glimlach
of misschien een beetje meewarig
ongelovig geergerd nieuwsgierig:
waarom er zusters van liefde zijn?

Wie zou er anders zorgen voor
de zieke arme gebrekkige die 
een hartelijk menselijk contact
zo nodig heeft, of voor het kind 
dat niet dezelfde kansen krijgt 
en toch wil leren lezen spelen?

Wie zou er anders denken aan
de bejaarde die aleen blijft
de gevangene en het weeskind
de achtergetelde en kwetsbare
kleine mens die een beetje warmte
en aandacht zo goed kan gebuiken?

Wie zou er anders geloven in
de kansen van de allerkleinsten
de rechten van de allerzwaksten
de toekomst van de allerarmsten
en wie zou al die mensen wijzen
op hun gave om elkaar te helpen?

Zolang al deze dingen nog niet
door alle mensen worden gezien
door alle mensen worden gedaan 
zijn er zusters van liefde nodig
om goed te doen waar anderen
achteloos aan voorbij lopen.

Maar is dat niet van vroeger,
zeg je, nu hoeft dat toch niet meer?
Misschien is de wereld iets beter en
barmhartiger geworden en kunnen wij
iets anders gaan doen, bijvoorbeeld 
zorgen voor wie nu tekortkomt?

(uit het boek Liefde in je naam van de Zuster van Liefde)

Wijsheidverhaaltje: je 
eigen pad volgen

Pater Martien Noordermeer omi – 

Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op 
pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug 
van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen 
tegenkwamen die zeiden: “Zie daar de wereld op 
zijn kop. Die gezonde jongen zit rustig op de ezel, 
terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks 
vooruitkomt”. De jongen hoorde dit, schaamde 
zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op 
de ezel zou rijden. Zo liepen ze voort. Even later 
hoorden ze: “Moet je dat zien. Wat een ontaarde 
vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat 
lopen”. Na dit verwijt zei de zoon: “Kom, laten we 
samen op de ezel rijden”. Zo vervolgden ze hun weg 
tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: “Kijk, dat 
arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht 
van hen beiden, wat een dierenbeulen”. Daarop 
zei de jongen: “Laten we allebei te voet gaan, dan 
kan niemand ons nog verwijten maken”. Zo liepen 
ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers 
commentaar leverden: “Zie deze dwazen. Ze lopen 
in de brandende zon en geen van beiden denkt 
eraan op de ezel te gaan zitten”. Vader richtte zich 
tot zijn zoon en zei: “Tja, mijn zoon, hoe je je ook 
gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd in 
overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart 
je ingeeft”.

Wijsheidverhaaltje: aan 
een ander denken

geloof & leven
vervolg van pagina A1

Aanzienlijke invloed
Met de verspreiding van COVID-19 staan we nu 
voor ongekende uitdagingen. Er wordt gesteld 
dat de klimaatverandering een aanzienlijke 
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van 
infectieuze virussen zoals het coronavirus. Half 
februari maakte Sonia Sha, een Amerikaanse 
wetenschappelijke journalist en de auteur van 
Pandemic een dergelijke bewering in Nation, een 
wekelijks tijdschrift, en ook in een interview met 
de onafhankelijke nieuwsorganisatie Democracy 
Now . Volgens Sha waren bijna alle virussen, 
inclusief covid-19, parasitair in dieren in het wild. 
Klimaatverandering vernietigt ecosystemen, 
waardoor wilde dieren die hun leefgebied hebben 
verloren dichter bij menselijke bewoning komen. 
Daarom is de mogelijkheid van contact met mensen 
toegenomen, dus komt het virus vanuit het wild 
het menselijke lichaam binnen.

Meer dan 300 virussen
Deze virussen zijn niet zo gevaarlijk in het 
lichaam van een wild dier, maar zodra ze mensen 
binnenkomen, worden ze dodelijk, omdat ze zich 
moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving. In 
de loop van de tijd evolueren virussen – als de 
gastheer sterft, kunnen de virussen niet overleven. 
Daarom evolueren ze in virussen die niet zo 
dodelijk zijn als ze ooit waren. Dit is ook het geval 
met covid-19, dat een laag sterftecijfer heeft in 
vergelijking met een zeer hoog infectiepercentage.
Ze zei dat er de afgelopen 50 jaar meer dan 300 
virussen zijn ontdekt, waaronder covid-19. 60% 
van deze virussen is afkomstig van dieren en 70% 
van deze dierlijke virussen van wilde dieren. Jared 
Diamond schrijft in zijn boek Guns, Germs, and 
Steel dat dierlijke virussen in menselijke lichamen 
zijn terechtgekomen sinds mensen begonnen met 
landbouw en veeteelt. Tuberculose, mazelen en 

pokken zijn virussen afkomstig van vee, kinkhoest 
kwam van varkens en griep van eenden.

Ontbossing en verstedelijking
Toen westerse mogendheden andere continenten 
koloniseerden, hadden de door hen meegebrachte 
virussen een vernietigend effect op het lokale 
ecosysteem en zijn bewoners. Mazelen en pokken 
kwamen met Europeanen Amerika binnen en 
doodden de meeste inheemse mensen. In 1817 
verplaatste de Engelse Oost-Indische Compagnie 
duizenden mensen naar de mangrovebossen 
van Sundarbans in Bangladesh (destijds een 
deel van India) om het gebied te ontbossen en 
rijst te verbouwen. Op dat moment kwamen de 
bacteriën in het water bij de mensen terecht en 
zo begon cholera bekend te worden. Ontbossing, 
verstedelijking en het gebruik van wilde dieren 
als gastronomische delicatessen – allemaal 
veroorzaakt door een groeiende bevolking – 
zijn verdere oorzaken van de verspreiding van 
virussen. Een studie uit 2017 wees uit dat het 
ebolavirus wordt geassocieerd met vleermuizen en 
vaker voorkomt in Centraal- en West-Afrika, waar 
er recent ontbossing heeft plaatsgevonden. Ook 
zijn muggen die besmettelijke ziekten overdragen 
op mensen meer dan twee keer zo groot in de 
ontboste gebieden. We weten ook dat het hiv-virus 
wordt geassocieerd met het eten van wilde dieren. 
In de vroege jaren 1920 verspreidde hiv zich toen 
Belgische kolonisatoren grootschalige plantages 
en spoorwegen aanlegden en de verstedelijking 
bevorderden in Kinshasa, de hoofdstad van Congo.

Virus besmettelijker dan corona
Afgelopen mei publiceerde het Intergovernmental 
Science Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES) een rapport dat 
erop wijst dat ongeveer 1 miljoen van de 8 
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Pater Martien Noordermeer omi – 

Een man klopte hard op de deur van een klooster. 
Een monnik opende de grote poort. “Deze druiven 
zijn de mooiste druiven die mijn wijngaard heeft 
geproduceerd. Alstublieft,” zei de man, “die geef ik 
aan u.” “Dank u wel,” zei de monnik, “ik zal ze aan 
vader Abt geven.” “Maar ze zijn voor u. U hebt voor 
mij de deur geopend, beste monnik.” “Oke, dank u 
wel!” De monnik bewonderde de hele ochtend de 
prachtige tros druiven en besloot ze toch aan vader 
Abt te geven. Vader Abt heeft hem immers altijd 
aangemoedigd met zijn wijsheid.
Vader Abt was blij met de druiven, maar hij 
besloot ze door te geven aan een zieke monnik 
in het klooster. “Het zal hem goed doen.” En de 
zieke monnik was blij en dankbaar. Hij besloot 
echter de druiven aan de kok te geven. De kok 
die hem altijd zo goed verzorgde. En de kok 
bewonderde de prachtige druiven. Zo mooi, zo 
diepblauw, zo verleidelijk en waarschijnlijk lekker 
zoet, zo perfect dat niemand de druiven meer zou 
waarderen dan de koster.
De koster was op zijn beurt blij met het geschenk. 
Hij gunde de druiven aan de monnik, die hem bij 
binnenkomst van het klooster zo welkom had 
geheten. En dus net voor het donker, gaf hij de 
druiven aan de monnik bij de poort. “Eet en geniet 

hiervan.” 
De monnik was verbaasd dat deze lekkere tros 
druiven het hele klooster al was rondgegaan en 
dat iedereen dacht een ander er een plezier mee te 
doen, dat hij toen overtuigd was dat de tros echt 
voor hem was. En hij genoot van elke druif, terwijl 
hij nadacht over de cirkel van vreugde, het plezier 
dat ze elkaar hadden gegeven. Het geschenk dat 
rond was gegaan.

miljoen bekende soorten in gevaar zijn en dat 
klimaatverandering een belangrijke oorzaak 
hiervan is. Daarnaast dat ongeveer 6 miljoen 
hectare bos wereldwijd elk jaar zijn verdwenen 
sinds 2000. Als de uitstoot van broeikasgassen 
niet drastisch wordt verminderd en als de stijging 
van de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt 
met meer dan 1,5  C boven pre-industriële niveaus, 
dan kan volgens dit rapport een virus ontstaan 
dat besmettelijker is dan corona, waardoor de 
mensheid in groter gevaar komt. Het voorkomen 
van de verspreiding van virussen die dodelijk 
zijn voor de mensheid en het beschermen van de 
gezondheid van huidige en toekomstige generaties 
zijn dwingende redenen voor ons om te reageren 
op de klimaatcrisis.
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Dorus Monseigneur Vrede, vredig naar huis

Thanya Soké-Fonkel – 

Lombe en Nieuw Lombe
Op de dag van het eerste bezoek van monseigneur 
Stephanus Kuypers aan het Saramaccaanse dorp 
Lombe op 16 februari 1949 werd hij verwelkomd 
met de geboorte van een baby. Deze baby zou een 
blijvende herinnering zijn aan dit speciale bezoek 
en kreeg daarom de naam Dorus Monseigneur 
mee. Ongeveer een jaar later werd hij gedoopt door 
pater W. Voorbraak. 
Het dorp Lombe lag aan de Surinamerivier in het 
district Brokopondo en verdween in 1964 in de 
diepte van het stuwmeer door de bouw van de 
Afobaka-stuwdam. De dorpelingen verhuisden 
onder andere naar Nieuw Lombe in het district 
Brokopondo waar Dorus zijn verdere opvoeding 
genoot. 
Hij kreeg een christelijke opvoeding en werd 
daarnaast wegwijs gemaakt in de traditie en 
cultuur van zijn marronvoorouders. Als student 
heeft hij onderwijs genoten bij de rooms-
katholieke scholen en hij heeft als leerkracht 
en ook in de hoedanigheid van schoolhoofd 
overwegend gediend op r.-k. scholen in stad, 
district en binnenland. 
 
Creatieve geest
Dorus was verteller, dichter, componist, zanger, 
acteur, begeleider, gids en entertainer. Hij heeft 
meegewerkt aan verschillende projecten die 
te maken hadden met kunst en cultuur, milieu, 
literatuur en zang. 
Hij was door zijn sociale bewogenheid lid 
van verschillende organisaties en had zowel 
nationaal als internationaal vriendschapsbanden 
opgebouwd. Het transmigratiegebeuren in 
Suriname heeft een diepe indruk op hem gemaakt. 
Dat was ook te merken aan zijn werken en inzet 
binnen de Saramaccaanse gemeenschap.  
Na zijn pensionering als leerkracht bleef hij niet 
stilzitten. Een creatieve geest raakt niet uitgeput. 
Hij was een doorzetter en bleef dus actief. Hij was 
kapitein van het dorp Kapasikee in Brokopondo. 
Later werd hij benoemd tot hoofdkapitein. 
 
Pastoraal Saamaka
Dorus heeft op zijn manier een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling en groei van het rooms-
katholieke geloof. Zo zei hij: “Ik ben niet geroepen 
om achter het altaar te staan maar er voor. Daar 
is de plaats waar ik in de kerk het evangelie met 
gedicht, muziek en zang verkondig. Zo ga ik naar 
buiten en zo bereikt mijn verkondiging mensen 
binnen en buiten de grenzen, welk geloof zij ook 
aanhangen”. 
Vanwege zijn kennis en ervaring is hij door de 
gezagdragers en dorpsoudsten aangewezen als 
een van de kapiteins om de catechistenorganisatie 
Pastoraal Saamaka te begeleiden met de 
inculturatie van elementen binnen het 
Saramaccaanse gebruik in het rooms-katholieke 
geloof. Hij heeft zich daarvoor volledig en naar eer 
en geweten ingezet. 
 
Kerk voor Saramaccaanse gemeenschap
De kerk is een organisatie waar het goed toeven 
is: ze houdt mensen bij elkaar, voedt op en brengt 
ontwikkeling. Waar de kerk ontbreekt, raken 
mensen ontspoord. Met deze gedachte stond 
Dorus aan de basis voor de oprichting van een 
rooms-katholieke kerk in het bijzonder voor de 
Saramaccaners in de stad waar zij in hun eigen 
belevingswereld God kunnen loven en prijzen. 
Zijn lang gekoesterde, vurige wens sloot goed 
aan bij het initiatief voor de kerkopbouw in 
Devisbuiten in de directe omgeving van het 

woonproject Texas waar vele Saramaccaners 
wonen. Hij heeft zich altijd met hart en ziel ingezet 
voor dit soort grote projecten. Op 26 januari jl. 
overhandigde hij in de hoedanigheid van kapitein 
de sleutel van de nieuwe kerk aan Mgr. Karel 
Choennie met het verzoek deze te openen en in 
te zegenen ten behoeve van de rooms-katholieke 
gemeenschap en de Saramaccaanse leden in 
het bijzonder, die voorheen niet op deze wijze 
geaccommodeerd werden.  
De stuwdam en de Binnenlandse Oorlog hebben 
deze Saramaccaanse broeders en zusters verspreid 
in het land, maar met de jarenlange nooit aflatende 
inspanning heeft Dorus velen verbonden en 
bijeengebracht met dit laatste dienstbetoon. 

Op 23 februari, kort na dat hij bevorderd werd tot 
hoofdkapitein, was Doris Vrede voor het laatst 

in zijn favoriete St.-Pauluskerk in tenue om dit te 
vieren en samen met de gemeente, God te danken 
voor Zijn zegen. De week daarop zou hij samen met 
Pastoraal Saamaka naar Semoisie vertrekken voor 
een conferentie, maar belandde onverwacht in het 
ziekenhuis vanwege ziekte. 

Onderwijzer, schrijver, dichter, muzikant, kapitein, 
een veelzijdig mens is lijfelijk niet meer in ons 
midden. Op 15 maart 2020 is hij ons – op 71-jarige 
leeftijd – voorgegaan naar, zoals hij in een van zijn 
gedichten  heeft uitgedrukt, Oto banda; naar de 
overkant bij Zijn Heer en Heiland. 
Hij heeft bijgedragen aan de vorming van velen 
in de gemeenschap. Hij laat ons niet met lege 
handen achter maar met een rijke nalatenschap als 
schrijver, muzikant en verkondiger van het goede 
nieuws vóór het altaar en in de gemeenschap. 



OMHOOG zondag 26 april 2020 KATERN B – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Derde zondag van Pasen

Eerste lezing: Handelingen 2, 14.22. 32
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren 
met de elf en verhief zijn stem om het woord tot 
de menigte te richten: ‘Gij allen, joodse mannen 
en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en 
luistert aandachtig naar mijn woorden. Jezus de 
Nazoreeër was een man wiens zending tot u van 
godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de 
machtige daden, wonderen en tekenen, die God 
door Hem onder u heeft verricht: Hem, die volgens 
Gods vastgestelde raadsbesluit en voor kennis, is 
uitgeleverd. Hebt gij door de hand van goddelozen 
aan het kruis genageld en gedood. Maar God 
heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken 
van de dood te hebben ontbonden; want het was 
onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. 
Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik 
voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand, 
opdat ik niet zou wankelen; daarom is er blijdschap 
in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, 
ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat 
Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk 
en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen 
ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met 
vreugde vervullen voor uw aanschijn. Mannen 
broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de 
aartsvader David dat hij gestorven en begraven 
is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze 
dag. Welnu, omdat hij een profeet was, en wist, dat 
god hem een eed gezworen had dat hij een van zijn 
nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, zei 
hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis 
van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het 
dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft 
gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en 
daarvan zijn wij allen getuigen’. 

Antwoordpsalm: Psalm 16, 1-2a.5.7-8.9-10.11

Tweede lezing: I Petrus 1, 17 - 21
Dierbaren, God die gij aanroept als Vader, is 
ook de onpartijdige rechter over al onze daden; 
koestert daarom ontzag voor Hem, zolang gij 
hier in ballingschap leeft. Gij weet dat gij niet 
met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, 
zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van 
uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het 
kostbaar bloed van Christus. het lam zonder vlek of 
gebrek, dat uitverkoren was  vόόr de grondlegging 
der wereld, maar eerst op het einde der tijden is 
verschenen, om uwentwil. Door Hem gelooft gij in 
God, die Hem van de doden opgewekt en Hem de 
heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof in 
God tevens hoop op God. 

Evangelielezing: Lucas 24, 13-35
In die tijd waren er twee van de leerlingen 
van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus 
heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem 
lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was 
voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren 
en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op 
hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen 
werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg 
hun: ‘Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg 
met elkaar voert?’. Met een bedrukt gezicht bleven 
ze staan. Een van hen, die Kléopas heette, nam 
het woord en sprak tot Hem: “Zijt Gij dan de enig  
vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat 
daar dezer dagen gebeurd is?’. Hij vroeg hun: 
‘Wat dan?’. Ze antwoorden Hem: ‘Dat met Jezus de 
Nazarener, een man die profeet was, machtig in 
daad en woord in het oog van God en van heel het 
volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen 
Hem hebben overgeleverd om Hem ter dood te 

laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis 
hebben geslagen. En wij leefden in de hoop, dat Hij 
degene zou zijn die Israël  ging verlossen! Maar met 
dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen 
gebeurd zijn. Wel hebben een paar vrouwen uit 
ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de 
vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn 
lichaam niet gevonden, en ze kwamen zeggen dat 
zij ook nog een verschijning van engelen hadden 
gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop 
zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en 
bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, 
maar Hem zagen ze niet’. Nu sprak Hij tot hen: ‘O 
onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het 
geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! 
Moest de Messias dat alles niet tijden om in zijn 
glorie binnen te gaan?’. Beginnend met Mozes 
verklaarde hij hun uit al de profeten wat in al de 
Schriften op Hem betrekking had. Zo kwamen ze 
bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed 
alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem 
aan: ‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de 
dag loopt ten einde’. Toen ging Hij binnen om bij 
hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij 
brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het 
hun toe. Nu gingen de ogen open en zij herkenden 
Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen 
zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in 
ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de 
Schriften ontsloot?’. Ze stonden onmiddellijk op 
en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden 
ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. 
Dezen verklaarden: ‘De Heer is werkelijk verrezen, 
Hij is aan Simon verschenen’. En zij van hun kant 
vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe 
Hij door hen herkend werd aan het breken van het 
brood.

Op de zondagen van Pasen wordt er in de liturgie 
gelezen uit het boek Handelingen. De eer- ste lezing 
in deze periode van het jaar is dan niet meteen 
bedoeld als een ‘opmaat’ voor de lezing uit het 
evangelie. De gekozen teksten uit de Handelingen 
in deze paastijd willen vooral een beeld geven 
van het leven na Pasen in de vroegchristelijke 
gemeente. Een thematisch verband tussen beide 
lezingen is dus van minder belang. Echter, het geloof 
in de opstanding zou je toch kunnen zien als een 
duidelijke verbindende schakel tussen de lezingen.

Petrus getuigt
De eerste lezing vormt een gedeelte uit de preek 
van Petrus (Handelingen 2,14-36) in aansluiting 
op het verhaal van Pinksteren (2,1-13). In het 
middendeel van deze preek citeert Petrus een 
fragment van Psalm 16 om daarmee duidelijk te 
maken dat reeds David voorzien heeft wat er met 
Jezus als de  Messias zou gebeuren. In de slotverzen 
van deze psalm verwoordt de psalmist hoe iemand 
die ten einde toe op God vertrouwt door Hem in alle 
omstandigheden wordt vastgehouden, uiteindelijk 
ook in de dood. David profeteerde in deze psalm 
echter niet over zichzelf – Petrus maakt dat 
duidelijk door expliciet te verwijzen naar het graf 
van David –, maar over een nakomeling van hem 
als een zoon van David. De verwijzing naar Psalm 
16 is een fraai voorbeeld van de manier waarop in 
de jonge kerk met de Bijbel werd omgegaan. Men 
las de Schrift eerst en vooral met het oog op de 
interpretatie en de duiding van de gebeurtenissen 
zoals die plaatsgevonden hadden. wordt vervolgd op pagina B2
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Voorlopig geen Lourdesbedevaarten vanuit België

Gedachten bij de schriftlezingen

Zo vond men in deze psalm een treffende 
verwoording van Jezus’ lot na zijn dood aan 
het kruis. In de dood kon Hij niet blijven. Bij de 
verwijzing naar de Schriften en naar Mozes en de 
Profeten zoals die voorkomt in het Emmaüs verhaal 
(Lucas 24,27) kan vanzelfsprekend ook aan deze 
psalm gedacht worden.

Geliefd verhaal
Onderweg naar Emmaüs en In het voetspoor van 
de Emmaüsgangers: het zijn de titels van twee 
boeken die niet zo lang geleden kort na elkaar 
verschenen en die een aanwijzing vormen voor de 
populariteit van dit bijbelverhaal. Het verhaal over 
de Emmaüsgangers spreekt altijd veel mensen 
bijzonder aan. Het gaan van een weg is natuurlijk 
een sterke metafoor voor het leven zelf. Het zal 
wel geen toeval zijn dat uitgerekend Lucas ons dit 
verhaal heeft overgeleverd – nog wel als enige. 
Mogelijk vinden we wel in het toegevoegde slot 
van het Marcusevangelie een zinspeling op het 
verhaal terug (16,12-13). Bij Lucas sluit het verhaal 
uiteraard nauw aan bij het grote reisverhaal van 
Jezus naar Jeruzalem (vanaf 9,51). Ook de vele 
uiteenlopende emoties die we er tegenkomen 
zullen wel een rol spelen bij de populariteit van 
het verhaal. Er zit veel beleving in. De ervaring 
of beleving van het geloof spreekt vaak meer aan 
dan het hebben van geloofskennis of het etaleren 
van geloofszekerheden. Geloven is voor velen een 
zoektocht. De wervende kracht van het evangelie zit 
hem niet in stellige uitspraken of in het uitdragen 
van rotsvaste zekerheden of dogma’s, maar in 
het laten zien van de moeite die het soms kost om 
tot geloof te komen (vergelijk de gesloten ogen in 

24,16 met de geopende ogen in 24,31). Dus gaat 
het over de moeite om te kunnen geloven en over 
onze eigen kwetsbaarheid. Het kan bijna niet 
anders of een verhaal als dit is ook bedoeld als een 
‘instapmogelijkheid’ voor de hoorders en lezers van 
toen en nu, voor mensen uit heden en verleden die 
ook wel eens twijfelen en zich afvragen of we met 
het geloof nu eigenlijk wel vaste grond onder de 
voeten hebben of niet. Zoals bij de spanning tussen 
geloof en ongeloof (vergelijk Marcus 9,24).

Identiteit
‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam 
samen zijn, ben Ik in hun midden’ (Matteüs 18,20). 
Het lijkt erop alsof Lucas woorden als deze van 
Jezus heeft willen illustreren met het verhaal over 
de twee leerlingen onderweg naar Emmaüs. Als 
verteller heeft de evangelist ervoor gekozen om 
de identiteit van degene die zich als derde bij hen 
voegt vrijwel direct te onthullen (in 24,15) en niet 
pas aan het einde van het verhaal. Dit zou wel eens 
een heel bewuste keuze kunnen zijn. De lezer of de 
hoorder van het verhaal weet nu meteen om wie 
het hier gaat, maar dat geldt duidelijk niet voor de 
beide  verhaalfiguren! Voor hen blijft die identiteit 
lang verborgen. Zij herkennen hem pas na aankomst 
in Emmaüs bij de maaltijd aan tafel (24,30: nemen 
van het brood, de zegenbede uitspreken, het 
brood breken en het uitdelen – het zijn dezelfde 
handelingen als in 22,19 en 9,16). Wat Jezus doet in 
dit verhaal terwijl Hij voor de verhaalfiguren nog 
incognito is, zou men kunnen typeren als een vorm 
van ‘goddelijke pedagogiek’. Dat is een pedagogiek 
die de mens serieus neemt in zijn of haar 
levenslange zoektocht en die een mens vooraf geen 

norm oplegt. In het pastoraat hoort het natuurlijk 
ook zo te gaan. Jezus nodigt de Emmaüsgangers 
vrijwel direct uit om hun verhaal te vertellen. Hij 
vraagt: Waar loopt u toch over te praten?’ (24,17). 
En even later: ‘Wat dan?’ (24,19). Hij stelt hen 
daarmee in staat om hun hart te luchten en om alles 
te vertellen wat zij maar kwijt willen. Zo worden 
mensen serieus genomen. De menselijke maat vormt 
bij Jezus het uitgangspunt, ook op geloofsgebied en 
ook wanneer geloven niet zo vanzelfsprekend is, 
maar juist heel veel moeite kost.

Eenheid
De Emmaüsgangers spreken over Jezus uit Nazaret 
met de woorden: ‘ een machtig profeet in woord 
en daad in de ogen van God en van het hele volk’ 
(24,19). Die twee leerlingen hebben in het leven van 
Jezus herkend dat het bij Hem niet alleen ging om 
mooie woorden, maar dat er even aansprekende 
daden op moesten volgen. In het Hebreeuws, de 
taal van Mozes en de Profeten, betekent dabar 
zowel woord als daad. Je kunt het een wel van het 
ander onderscheiden, maar niet scheiden. Echter, 
uitgerekend deze Jezus, man van woord én daad, 
werd uit de weg geruimd, alsof het ging om het 
genadeloze einde van een geweldige droom. En toch, 
deze Jezus, voor hun ogen nu nog niet herkenbaar, 
want incognito, blijft ook bij deze verschijning wie 
Hij altijd al was: een man van woord én daad. Eerst 
ontsloot Hij voor hen de Schriften, het Woord van 
God, waardoor hun hart ging branden. En direct 
daarna brak Hij voor hen het brood en reikte hij 
het hun aan, waardoor zij Hem herkenden als de 
opgestane Heer. Woord én gebaar bijeen!

Zwakke gezondheid pelgrims
Vanwege de coronapandemie vinden tot ten minste 
eind augustus vanuit België geen bedevaarten naar 
Lourdes plaats. Ook verschillende Nederlandse 
bedevaartorganisaties hebben hun reizen 
voorlopig opgeschort. De verantwoordelijke 
bestuurders van de Belgische bedevaarten 
namen het besluit donderdag. Dat was “pijnlijk 
maar noodzakelijk”, zegt de voorzitter van de 
Federatie van Bedevaarten uit de Benelux, priester 
Jos Daems, in een verklaring. De voornaamste 
reden voor het besluit is dat veel mensen die naar 
Lourdes pelgrimeren, een zwakke gezondheid 
hebben of ziek zijn. Door het besluit nu al te nemen, 
“zijn de financiële gevolgen voor de betrokken 
organisaties nog niet al te groot”.

Ook Nederlandse bedevaarten afgelast
Een aantal Nederlandse bedevaartorganisaties 
nam min of meer hetzelfde besluit. Zo lastte 
Huis voor de Pelgrim alle reizen, inclusief de 
Lourdesbedevaarten, tot begin augustus af. In 
augustus zelf stonden geen pelgrimages naar 
het Franse Mariaoord gepland. De vereniging 
Nationale Bedevaarten annuleerde alle reizen met 
een vertrekdatum tot 1 augustus. Over de reizen 
in augustus wordt komende maand nog besloten, 
meldt de organisatie op haar website.

Heiligdom Lourdes gesloten
Het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 
is overigens nog altijd dicht. Het werd in maart 
voor het eerst in zijn geschiedenis gesloten. 
Dat besluit volgde op de afkondiging van een 
strenge lockdown door de Franse regering. Op 
dit moment hebben enkel de priesters van het 
heiligdom toegang tot het terrein, aldus Huis van 

de Pelgrim. Daar vieren ze dagelijks de Mis bij de 
grot waar Maria in 1858 verscheen aan Bernadette 
Soubirous. Ook een ‘pelgrimage’ in omgekeerde 
richting ging door het coronavirus uiteindelijk 
niet door. De relieken van de heilige Bernadette 
Soubirous zouden dit voorjaar een tournee door 

België en vervolgens door Nederland maken. Die 
rondgang werd afgelast; de schrijn met de relieken 
verbleef daarna in een communiteit van paters in 
de West-Vlaamse stad Waregem. 

(Katholiek Nieuwsblad)
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geloofsverdieping

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 
woensdag 15 april 2020 behandelde de paus de 
zevende zaligspreking: zalig zij die vrede brengen. 
Vrede is geen rust zoeken, maar vergeving.

Beste broeders en zusters, goedendag!
De catechese is vandaag gewijd aan de zevende 
zaligspreking, over de bewerkers van vrede, die 
kinderen van God worden genoemd. Ik ben blij dat 
dit onmiddellijk na Pasen ter sprake kan komen. 
Immers, de vrede van Christus is de vrucht van 
zijn dood en verrijzenis. We hebben het in de lezing 
uit Sint-Paulus gehoord. Om deze zaligspreking 
te begrijpen, moeten we stilstaan bij het woord 
'vrede', want dat kan misverstaan worden en soms 
zonder betekenis zijn.

Shalom
We moeten kiezen tussen twee opvattingen 
over vrede. Er is op de eerste plaats de Bijbelse 
opvatting met het schitterende woord shalom dat 
uitdrukking is van overvloed, bloei, welzijn. Als 
men iemand in het Hebreeuws shalom toewenst, 
wenst men hem een mooi en weelderig leven 
toe. Maar ook een leven in overeenstemming 
met waarheid en gerechtigheid die hun volheid 
bereiken met de Messias, de koning van de vrede 
(cf. Jes 9,6; Mi 5,4-5).

Innerlijke rust
Vervolgens is er de andere, meer verspreide, 
betekenis waarbij het woord vrede begrepen 
wordt als een soort innerlijke rust: ik ben gerust, ik 
ben in vrede. Dit is een moderne, psychologische, 
meer subjectieve opvatting.
Over het algemeen beschouwt men vrede als rust, 
eensgezindheid, innerlijk evenwicht. Dit gebruik 
van het woord vrede is onvolledig en kan niet in 
absolute zin vertaald worden, want in het leven 
kan onrust een belangrijk element van groei zijn.
Vaak is het de Heer zelf die in ons de onrust wekt 
naar Hem op zoek te gaan om Hem te vinden. 

Daarom is het een belangrijk moment van groei.

Teken van tegenspraak
Innerlijke gerustheid wordt soms ook vertaald 
als een slapend geweten; dit betekent  geen 
spirituele vooruitgang. Vaak is de Heer 'teken 
van tegenspraak'(cf. Lc 2,34-35) die onze valse 
zekerheid wakker schudt om ons zo tot heil te 
brengen. Op dergelijke momenten lijkt vrede veraf, 
maar het is de Heer die ons op dit pad roept om tot 
de vrede te komen die Hijzelf ons zal schenken.
We moeten ons ook herinneren dat de Heer 
het heeft over 'Zijn' vrede die verschilt van de 
menselijke, wereldse vrede, wanneer Hij zegt: 
Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals 
de wereld die geeft, geef Ik hem u. (Joh 14,27). De 
vrede van Jezus verschilt van de wereldse.

Oorlog is niet Christus' vrede
Laten we ons deze vraag stellen: hoe geeft de 
wereld vrede? Als we aan oorlogen denken dan 
zien we dat zij gewoonlijk op twee manieren 
eindigen. Ofwel door de nederlaag van een partij 
ofwel door vredesakkoorden. We moeten hopen 
en bidden dat men altijd deze tweede mogelijkheid 
kiest.
We moeten echter vaststellen dat de geschiedenis 
een eindeloze reeks vredesverdragen is. Deze 
worden in de volgende oorlogen geloochend of 
gevolgd door oorlogen in andere vormen of op 
andere plaatsen. Ook in onze tijd wordt een oorlog 
in delen uitgevochten, volgens verschillende 
scenario’s of werkwijzen.
Vermoedelijk beantwoordt -bij een globalisatie op 
basis van economische en financiële belangen-de 
vrede van de ene aan de oorlog van de andere. Dat 
is zeker niet de vrede van Christus!

Bewerkers van vrede
Hoe geeft de Heer Jezus zijn vrede? We hebben 
Sint-Paulus horen zeggen dat de vrede van 
Christus betekent 'van twee, een maken' (Ef 2,14), 

vijandschap opruimen en verzoenen. En de weg 
waarlangs men dit werk van vrede kan doen, is 
Zijn lichaam. Hij verzoent inderdaad alles en sticht 
vrede door zijn bloed op het kruis, zoals dezelfde 
apostel elders (cf. Kol 1,20) zegt.

We kunnen ons afvragen: wie zijn dus de 
bewerkers van vrede? De zevende zaligspreking 
is de meest actieve, de meest werkzame. Dit 
woord gelijkt op dat wat in het eerste vers van de 
Bijbel gebruikt wordt bij de schepping en wijst op 
beginnen en werken.

De openbaring van de genade
Liefde is scheppend,  is altijd creatief en zoekt naar 
verzoening tegen elke prijs. Kinderen van God 
worden zij genoemd die de kunst van de vrede 
hebben geleerd en in praktijk brengen. Zij weten 
dat verzoening onmogelijk is tenzij men zijn eigen 
leven geeft en dat vrede altijd en hoe dan ook 
gezocht wordt.

Altijd en hoe dan ook! Op deze wijze wordt zij 
gezocht. Niet als een op zich staande activiteit, 
vrucht van eigen kunnen. Zij  is de openbaring van 
de genade van Christus, onze vrede die  ons tot 
kinderen van God heeft gemaakt.

Het ware geluk
De ware shalom en het echte innerlijke evenwicht 
ontstaan uit de vrede van Christus die ontspringt 
op zijn kruis en een nieuwe mensheid voortbrengt.
Een nieuwe mensheid die gestalte krijgt in een 
eindeloze schare van heilige mannen en vrouwen, 
vindingrijk en scheppend, die altijd nieuwe wegen 
vinden en de vrede opbouwen.
Dit leven als kinderen van God, die door het 
bloed van Christus de eigen broeders zoeken en 
vinden, is het ware geluk. Zalig zij die deze weg 
bewandelen.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

ZEVENDE ZALIGSPREKING: ZALIG ZIJ DIE VREDE BRENGEN
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ons met uw Woord dat spreekt van uw grenzeloze 
liefde. Wek ons geloof in Jezus, uw dienstknecht, 
die voor ons de weg gebaand heeft naar U, Gij die 
leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Matteus 24,13: Maar wie tot het einde volhardt, zal 
gered worden.

Overweging
Ons onvermogen om af te maken waar we aan 
beginnen is zichtbaar in de kleinste dingen: Een 
grasveld dat niet helemaal gemaaid is. Een half 
uitgelezen boek. Of op de pijnlijkste gebieden 
van het leven: Een in de steek gelaten kind. 
Een gestrand huwelijk. Is het mogelijk dat wat 
ik schrijf op dit moment gelezen wordt door 
iemand die overweegt het op te geven? Als dat 
zo is, wil ik je aansporen om door te zetten. Ik 
wil je aanmoedigen om te denken aan Jezus’ 
vastbeslotenheid aan het kruis. Jezus gaf niet op. 
Maar denk maar niet dat Hij niet in de verleiding 
kwam. Waren er momenten waarop Hij wilde 
opgeven? Zeker weten. Daarom zijn zijn woorden 
zo fantastisch. ‘Het is volbracht.’

Gebed
Trouwe God, U die zich in Jezus met ons verbonden 
hebt, wij bidden U: open ons hart voor uw Woord 
en open onze ogen steeds opnieuw. Laat uw goede 
boodschap in ons weerklinken, opdat wij er de 
waarde van erkennen en haar doorgeven aan de 
mensen en de wereld om ons heen.  Dit bidden wij 
U door Jezus Christus, uw Zoon en ons voorbeeld 
ten leven. Amen. 

Dagtekst
Handelingen 13,43-52: Want zo luidt de opdracht 
van de Heer aan ons: ‘Ik heb u opgesteld als een 
licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het 
uiteinde van de aarde.’

Overweging
Wanneer je een uitnodiging ontvangt, is dat 
een bewijs van eer. Om die reden verdient elke 
uitnodiging een vriendelijke, weloverwogen 
reactie. Maar de meest fantastische uitnodigingen 
zitten niet in enveloppen. Die vind je in de Bijbel. 
Je kunt niet over God lezen zonder te zien hoe 
Hij uitnodigingen in het rond strooit. Hij nodigde 
Adam uit om met Eva te trouwen, de dieren om 
de ark binnen te gaan, Nehemia om Jeruzalem te 
herbouwen. God is een uitnodigende God. God 
opent deuren en wenkt vermoeide pelgrims. Hij 
wist hen op een tafel tjokvol eten. Zijn uitnodiging 
heeft echter niet alleen betrekking op een maaltijd, 
maar op het leven. Het is een uitnodigning om zijn 
koninkrijk binnen te gaan. Wie er mag komen? 
Iedereen die dat wil. 

Gebed
Goede God, U bent een God die sterker is dan de 
dood en U hebt ieder van ons tot leven geroepen. 
Wij bidden U: maak ons ontvankelijk om uw Woord 
te verstaan en uw liefde te herkennen. Laat uw 
Geest over ons komen om ons te bezielen, opdat 
wij van harte goede werken doen en aan ieder 
liefdadigheid bewijzen. Dat vragen wij U door 
Jezus, de Heer, die leeft bij U, vandaag en tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 

Elk grammetje lijden was opgenomen in het 
script – het was aan Hem om de rol in te vullen. 
Niet dat Hij dat moest doen. Nazaret was een 
gezellig stadje. Waarom zou Hij geen timmerzaakje 
openen? Zijn identiteit geheim houden? Gedwongen 
worden om te sterven is één ding, maar vrijwillig 
je kruis op je nemen is iets heel anders. 

Gebed
Goede God, wij verlangen naar U, omdat U ons 
leven geeft. Open ons hart voor Jezus, uw Zoon, 
die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen, ons 
menselijk nabij. Geef dat wij ons hier mogen laten 
voeden door uw woorden van liefde en leven. Dit 
bidden wij U vandaag, morgen en alle dagen, tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Spreuken 10,4: Een luie hand brengt armoede, 
maar ijverige handen maken rijk.

Overweging
Wanneer we niet alleen spreken over maar vooral 
handelen in zorgvuldigheid, wanneer we niet 
alleen spreken over betrouwbaarheid, maar ook 
betrouwbaar zijn, wanneer we niet alleen spreken 
over de kwetsbare mens, maar ook daadwerkelijke 
liefde en aandacht geven, brengen wij u dan aan 
het licht, geven wij dan stem aan uw wil, zelfs als 
wij U niet bij uw naam noemen? Recht doen aan 
een verscheidenheid van mensen is dat luisteren 
naar uw stem? 

Gebed
Barmhartige God, Gij hebt uw Zoon Jezus gezonden 
met het oog op ons en ons behoud. Wij danken U 
om Hem, Die beloofde niemand verloren te laten 
gaan. Wek in ons hart dezelfde gezindheid en maak 
ons bereik om Hem te volgen. Zo bidden wij U voor 
vandaag en voor alle dagen die U ons geeft. Amen. 

Dagtekst
Prediker 11,4: Wie op de wind blijft letten komt 
niet aan zaaien toe, en wie naar de wolken blijft 
kijken komt niet tot oogsten.

Overweging
Er is een verhaal over een man die op safari was 
in de Afrikaanse jungle. De gids vóór hem had een 
machete en baande een weg tussen het hoge gras 
en de dichte struiken. De reiziger, die uitgeput was 
en het ontzettend warm had, zei gefrustreerd: 
‘Waar zijn we? Weet je eigenlijk wel waar je me 
heen brengt? Waar is het pad?’ De ervaren gids 
stopte even en hij keek achterom, naar de man. Hij 
antwoordde: ‘Ik ben het pad.’ Wij stellen dezelfde 
vragen, of niet soms? We vragen God: ‘Waar brengt 
U me naartoe? Waar is het Pad? En net als de gids 
vertelt Hij het ons niet. O, Hij geeft ons af en toe 
misschien een hint, maar dat is alles. Als Hij het 
wel zou vertellen, zouden we Hem dan begrijpen? 
Zouden we onze positie kunnen bevatten? Nee. Wij 
zijn, net als de reiziger, niet bekend in de jungle. 
Dus in plaats van ons een antwoord te geven, geeft 
Jezus ons een veel groter geschenk. Hij geeft ons 
zichzelf. 

Gebed
Goede God, onze weg door het leven hoeven wij 
niet alleen te gaan. Steeds weer zendt Gij mensen 
die ons richting wijzen en ons het goede nieuws 
melden van uw toekomst. Wij bidden U: kom tot 

Dagtekst
Handelingen 5,32: Wij zijn daarvan de getuigen, 
samen met de heilige Geest, die God gegeven heeft 
aan wie Hem gehoorzamen.

Overweging
Je moet bladeren bij elkaar harken. Een stuur 
vasthouden. Een buurman de hand schudden. 
Simpel gezegd, je hebt dingen te doen. God ook. 
Baby’s hebben knuffels nodig. Kinderen moeten 
ingestopt worden. Aidswezen hebben een thuis 
nodig. Gestreste leidinggevende hebben hoop 
nodig. God heeft werk te doen. En Hij gebruikt 
onze handen om dat voor elkaar te krijgen. Wat 
een hand is in een handschoen is de heilige Geest 
in een christen. God komt in ons binnen. Soms 
haast zonder dat je het merkt. Soms op een manier 
die alles op z’n kop zet. God stopt zijn vingers in 
ons leven en centimeter voor centimeter eist Hij 
het terrein op dat Hem toebehoort. Je tong. Die 
eist Hij op voor zijn boodschap. Je voeten. Die 
vordert Hij om er zijn doel mee te bereiken. Je 
verstand? Dat heeft Hij gemaakt, en Hij is van plan 
het te gebruiken tot zijn eer. Jouw ogen, gezicht en 
handen? Daardoorheen zal Hij huilen, glimlachen 
en aanraken. 

Gebed
Almachtige God, Ik dank U voor al Uw zegeningen, 
voor de mooie, maar ook voor de moeilijke 
momenten in mijn leven. Ook dan draagt U me, 
U gaat immers elke stap me me mee en u geef 
me kracht door Uw Liefde en Uw Licht. Maar 
bovenal loof en prijs ik Uw heilige naam, Here 
God. Lieve Hemelse Vader, ik bid voor alle mensen 
op de wereld en in het bijzonder voor hen die 
het moeilijk. Wees hen nabij Vader en draag hen 
door die moeilijke tijd. Geef hen ook de kracht vol 
te blijven houden en dat ze Uw nabijheid mogen 
ervaren. In Jezus naam. Amen

Dagtekst
Handelingen 5,41: Zij verlieten het Sanhedrin, blij 
dat ze waardig bevonden waren om vanwege die 
naam smadelijk behandeld te worden.

Overweging
Jezus’ gehoorzaamheid begon in een klein stadje, in 
de plaatselijke timmerwerkplaats. ‘Jezus begon zijn 
verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was.’ 
(Luc. 3:23). Om de wereld te kunnen veranderen, 
moest Jezus afscheid nemen van het wereldje waar 
Hij tot dan toe in geleefd had. Hij moest Maria een 
kus geven. In de keuken een laatste maaltijd eten, 
een laatste wandelingetje maken door de straten. 
Beklom Hij een van de heuvels rond Nazaret en 
dacht Hij aan de dag waarop Hij een heuvel in de 
buurt van Jeruzalem zou beklimmen? Hij wist wat 
er zou gebeuren. ‘Al voor de grondvesting van de 
wereld is hij door God uitgekozen.’ (1 Pet. 1:20). 
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