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Antilliaanse bisschoppenconferentie: boodschap van hoop
Wij, de rooms-katholieke bisschoppen van de 
Antilliaanse bisschoppenconferentie hebben net 
onze 64e jaarlijkse, plenaire vergadering achter 
de rug. Voor het eerst hebben wij binnen het kader 
van de regionale maatregelen vanwege COVID-19 
deze vergadering gehouden via het Zoom-
onlineplatform. Zelfs in die context waren wij ons 
diep bewust van de uitdagingen waarmee onze 
Caribische gemeenschap geconfronteerd wordt 
door de pandemie. U, het Caribische volk van God, 
thuis en in diaspora, bent zwaar getroffen – door 
het verlies van banen, vooral door de ineenstorting 
van de toeristenindustrie, door de lockdowns die 
ons thuis houden om het risico van de verspreiding 
van het COVID-19-virus te verminderen en door 
het dichthouden van onze kerken, omdat elke 
bijeenkomst mogelijke risico’s met zich meebrengt 
voor de mensen die bijeenkomen. Wij hebben altijd 
zelfverzekerd uitgesproken dat ‘waar twee of 
meer bijeenkomen in Mijn naam, Ik in hun midden 
ben’. Hoe is de Heer in ons midden wanneer wij 
bijeenkomen met de fysieke afstand en ontsmette 
handen in een tijd van COVID-19?

Wij zijn ons ten zeerste bewust van de enorme 
impact die de COVID-19-pandemie heeft op 
eenieder van ons. Velen zijn emotioneel en 
spiritueel getroffen waardoor onze armoede, 
onze zwakten en kwetsbaarheid zichtbaar zijn 
geworden. We hebben door de jaren heen heel wat 
rampen over ons heen gehad. Elk orkaanseizoen 
brengt ons in een cyclus van angst, rampspoed 
en veerkracht. We weten dat onze reactie altijd 
gebaseerd moet zijn op een realistische inschatting 
van wat er is gebeurd, onze wederzijdse steun 
voor elkaar in de creatieve herbouw van onze 
infrastructuur en onze sociale relaties. Laten 
we allemaal overtuigd zijn in geloof, hoop en 
liefde dat de huidige regionale en wereldwijde 
crisis ons niet moet verslaan, maar voor ons 
een moment van genade moet worden dat ons 
roept tot ontdekking van nieuwe manieren van 
Kerk-zijn en Kerk-beleven. Nu al hebben wij 
voorbeelden van deze nieuwe manier van Kerk-zijn 
gezien in het leven van vele ouders, gezinnen en 
geloofsgemeenschappen.

Wij dringen bij onze Caribische politieke en 
maatschappelijke leiders erop aan om in deze 
tijd samen te staan. De verleiding om alleen en 
bedelend hulp van buitenaf te gaan zoeken zal 
groot zijn. Onze belangrijkste weldoeners zijn zelf 
hard getroffen door COVID-19. Nu is het niet de tijd 
om alleen verband te zoeken voor een wond. Nu 
is het moment om diep te reiken in ons collectief 
Caribisch bewustzijn en die eenheid te smeden 
die ons naar hoogten kan brengen om die grote 
uitdagingen samen aan te gaan. Dit geldt met name 
op het gebied van voedselzekerheid. We kunnen 
en moeten onszelf voeden. We onderschrijven de 
wijze raad van minister-president Mia Mottley van 
Barbados toen ze een oproep deed voor nieuwe, 
wereldwijde initiatieven om onrechtvaardigheden 

in de boezem van wereldsystemen te corrigeren. 
Door paus Franciscus te betrekken in zo’n 
initiatief, heeft ze de religieuze leiders van het 
Caribisch gebied uitgedaagd over hun rol in 
de aanpak van de problemen in de Caribische 
samenleving. Moge de Geest ons leiden om deze rol 
in de komende jaren te zien.

Tijdens onze bijeenkomst hebben we vier pastorale 
prioriteiten voor de Kerk geïdentificeerd. Deze 
zijn: pastorale zorg in huiselijke kring, pastorale 
zorg voor de werklozen vooral voor degenen 
die zonder werk zijn komen te zitten vanwege 
COVID-19, pastorale zorg voor jongeren en jong 
volwassenen, en de zorg voor de aarde. Wij hopen 
deze vier prioriteiten aan te pakken in de geest 
van paus Franciscus die schrijft: “Een authentieke 
optie voor de armen en de verlatenen, terwijl zij 
ons motiveren om hen te bevrijden van materiële 
armoede en hun rechten te verdedigen, omvat ook 
hen uit te nodigen voor een vriendschap met de 
Heer die hen kan verheffen en waardigheid kan 
geven” (Paus Franciscus, Querida Amazonia #63). 
Het is vijf jaren sinds de publicatie van Laudato 
Si’ en we zijn ons er terdege van bewust dat God 
zal oordelen over onze morele en geestelijke 
leiderschap in de zorg voor de zwakken en 
kwetsbaren, onze verantwoordelijkheidsgevoel 
voor ons gemeenschappelijk huis en over onze 
effectieve eenheid bij rampen, die op ons zullen 
afkomen van tijd tot tijd.

Wij wensen te herkennen en te erkennen dat in 
de huidige crisis sociale media nog steeds een 
belangrijk medium zijn in het overbrengen van 
boodschappen van hoop. Het heeft gezinnen 
geholpen, geloofsgemeenschappen, bedrijven 
en vrienden om relaties te onderhouden en 
gemeenschappen op te bouwen. Zoals wij bepleiten 
in onze pastorale brief ‘Nieuwe wegen van Kerk-
zijn in een digitaal milieu’, hopen we dat de digitale 
omgeving wordt gebruikt voor samenwerking, 
samenleving en in gemeenschap. We moeten in het 
bijzonder zorgzaam zijn in het zoeken naar nieuwe 
wegen die ook voordeel hebben voor degenen die 
buiten deze netwerken zijn.

Alzo, geliefd volk van God in de Cariben, dit zijn 

momenten van beproeving, niet van wanhoop. 
God heeft ze met ons doorstaan. God is onze 
toekomst. Wij, de bisschoppen van de Antilliaanse 
bisschoppenconferentie reizen met u mee in dit 
nieuwe tijdperk van de Kerk en de wereld. Tijdens 
onze reis vertrouwen we de missie van de Kerk 
toe aan de moederzorg van Maria, moeder van de 
Kerk. Moge op haar voorspraak de Kerk versterkt 
en verrijkt worden om meer en meer als een baken 
van hoop te worden, net als haar Zoon, Jezus 
Christus.

Was getekend,

Bisschop Gabriel Malzaire, bisschop van Roseau 
(president),
Aartsbisschop Charles Jason Gordon, aartsbisschop 
van Port-of-Spain (vicepresident),
Bisschop Gerard County, bisschop van Kingstown,
Aartsbisschop Patrick Pinder, aartsbisschop van 
Nassau,
Aartsbisschop Robert Rivas, aartsbisschop van 
Castries,
Aartsbisschop David Macaire, aartsbisschop van 
St.-Pierre & Fort-de-France,
Aartsbisschop Kenneth Richards, aartsbisschop 
van Kingston,
Emiritus aartsbisschop Charles Dufour, apostolisch 
beheerder van Mandeville,
Bisschop Emmanuel Lafont, bisschop van Cayenne,
Bisschop Francis Alleyne, bisschop van 
Georgetown,
Bisschop Luis Secco, bisschop van Willemstad,
Bisschop Jean-Yves Riocreux, bisschop van 
Guadeloupe,
Bisschop Burchell Mc Pherson, bisschop van 
Montego Bay,
Bisschop Wieslaw Spiewak, bisschop van Hamilton,
Bisschop Karel Choennie, bisschop van 
Paramaribo,
Bisschop Robert Llanos, apostolisch bisschop van 
St.-John’s Basseterre,
Bisschop Lawrence Nicasio, bisschop van Belize 
City en Belmopan,
Bisschop Clyde Martin Harvey, bisschop van St.-
George’s in Grenada.

Gepubliceerd op maandag 18 mei 2020
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grontapu klari kba

Op 25 februari 1980 pleegde een groepje 
ontevreden militairen onder leiding van sergeant 
Desi Bouterse een staatsgreep in ons land. Ze 
hadden kennelijk besloten dat hun persoonlijke 
ontevredenheid voldoende rechtvaardiging 
was om de democratisch gekozen regering 
af te zetten en zich de macht toe te eigenen. 
Daarna kwalificeerden zij hun misdrijf van de 
gewelddadige machtsovername als een revolutie. 
De eerste dagen van deze zogenaamde revolutie 
kenmerkten zich door vrijheidsberoving van 
het volk met een strenge avondklok, intimidatie 
van het volk door het constant rondrijden in 
militaire voertuigen o.a. pansterwagens met 
zwaarbewapende militairen, en de gewelddadige 
censuur van de pers.

Mijn vader die de communistische onderdrukking 
in het China van Mao Zedong persoonlijk had 
meegemaakt, maakte zich ernstig zorgen in die 
dagen. Hij liep zenuwachtig rond en klaagde 
steeds: “A kondre klari kba”. Als tiener van 13 jaar 
begreep ik toen niet goed wat mijn vader hiermee 
bedoelde. Nu, meer dan 40 jaren later, kan ik enkel 
concluderen dat mijn vader een voorziene geest 
had.

Anno 2020, in een wereld die getroffen is door 
de coronapandemie, hoor ik mijn vader zeggen: 
“Grontapu klari kba”. Zijn uitspraak mag ik vrij 
vertalen als: het land – de wereld – is afgelopen. 
De wereld zoals wij die kenden is afgelopen en zal 
nooit meer dezelfde zijn. De coup van 1980 heeft 
een einde gemaakt aan een Suriname dat voordien 
niet perfect was en heeft dusdanige veranderingen 
gebracht waardoor we het Suriname van vóór 1980 
helemaal niet meer herkennen. Het ziet er heel 
erg naar uit dat de coronapandemie hetzelfde met 
onze wereld zal doen. De coronarevolutie dwingt 
de totale wereldgemeenschap om heel diepgaand 
aanpassingen te plegen in de wijze waarop wij 
gewend waren alledaags met elkaar om te gaan.

Een dergelijke, radicale transformatie hoeft niet 
per definitie slecht te zijn. Integendeel: het is 
misschien wel dringend nodig dat wij met z’n allen 
een zodanige traumatische ervaring ondergaan 
waardoor dringende veranderingen in onze 
levensstijl sneller gerealiseerd kunnen worden. Het 
is natuurlijk zeer pijnlijk dat er honderdduizenden 
mensen hiervoor moeten sterven. En we kunnen 
natuurlijk de schuld daarvan schuiven in de 
schoenen van het coronavirus, maar uiteindelijk 
zijn we daar allemaal debet aan.

En toch bekruipt mij het griezelige gevoel dat 
wij – ondanks al de opgeofferde levens – onze 
les niet hebben geleerd. Hoewel vrijwel overal 
de verspreiding van het virus nog lang niet goed 
onder controle is, hoewel er nog steeds geen 
vaccin is ontwikkeld, blijkt dat op vele plaatsen 
de drang naar normalisatie overheden ertoe 
drijft om maatregelen in te trekken en het leven 
zoals vóór de pandemie weer op te pakken. En 
het belangrijkste argument daarvoor is: het veilig 
stellen van de economie. Het lijkt alsof het in stand 

houden van de economie vele malen belangrijker is 
dan het beschermen van mensenlevens.

Natuurlijk zal de economische recessie, 
veroorzaakt door de maatregelen tegen de 
verspreiding van het virus, een ernstige impact 
hebben op het leven van miljarden mensen 
wereldwijd. Opvallend is wel dat degenen die 
daardoor het meest getroffen worden wederom 
de groep is die in feite altijd kwetsbaar is 
geweest en altijd heeft moeten vechten om te 
overleven, ook bij een goeddraaiende economie. 
Het kleine groepje in de wereld, dat de teugels 
van de economische machine in handen heeft zal 
nauwelijks iets merken van de recessie. Immers, de 
tegoeden die het jarenlang heeft kunnen opbouwen 
door inhalige winstpraktijken zullen het nog voor 
de rest van zijn leven overeind houden.

De wereld zal nooit meer dezelfde zijn als de 

gevolgen van de coronapandemie ons ertoe 
aanzetten om op een heel andere manier te durven 
kijken naar al de economische wetmatigheden, 
die wij tot universele wetmatigheden hebben 
verheven, en wat die in werkelijkheid betekenen 
voor de wereld en heel de mensheid. Is de wereld 
inderdaad gebaat bij een voortzetting van een 
economie zoals die tot nu toe is gehandhaafd? 
Is een ‘gezonde’ economie zoals die door zoveel 
economische goeroes wordt gepredikt werkelijk zo 
zaligmakend voor de mensheid? Of hebben we ons 
al eeuwenlang laten misleiden door een vernuft 
systeem dat uitgedacht en ontwikkeld is om de 
rijken steeds rijker te maken en de armen steeds 
armer? Het is daarbij goed om na te gaan waar al 
die zogenaamde perfecte economische theorieën 
vandaan komen en hoe stelselmatig de hele wereld 
daaraan is onderworpen. Zullen we ooit daarvan 
bevrijd worden?

Het inferno van Dan Brown

Pater Martien Noordermeer omi – 

Opnieuw lezen is een verrijking
Deze laatste weken in mijn gedwongen 
quarantaine, zowel de zeven weken in Nederland 
als de twee weken in Suriname, moest ik met de 
verwikkelingen rond het coronavirus in gedachten 
onwillekeurig denken aan het boek Inferno van 
Dan Brown. Een briljante chemicus, de miljardair 
Bertrand Zobrist, heeft een virus ontdekt/
gekweekt, waarmee hij iets kan doen aan het 
probleem van de overbevolking van de wereld. Hij 
heeft aanwijzingen gegeven waar het virus zich 
bevindt. Professor Robert Langdon, hoogleraar 
in de kunstgeschiedenis en symboliek aan de 
Harvard University, wordt ingeschakeld om het 
virus te vinden.

Ongeveer 6 jaar geleden heb ik het boek gelezen 
en het heeft indruk op me gemaakt. Trouwens alle 
vijf boeken van Brown heb ik gelezen. Ik wilde dit 
boek echter nog eens lezen en heb zuster Judith en 
medewerkers van Radio Immanuël gevraagd om 
het te halen. Het ligt thuis in de boekenkast op de 
bovenste plank rechts. Het ligt plat samen met de 
andere vier boeken van Brown. Dat ben ik nu weer 
aan het lezen. 

Het is opmerkelijk dat als je na 5, 6 jaren het 
boek weer leest, er een hoop dingen weer boven 
komen, maar ook dat er heel veel zaken, die bij 
de eerste keer niet eens opgevallen waren, nu 
ineens opgemerkt worden. Het is een verrijking 
om een boek nog eens te lezen. Op het moment van 
dit schrijven ben ik al in Venetië, en ik moet nog 
naar Florence om te eindigen in het Aya Sophia 
(museum) in Istanbul. Dus ik heb nog een lange 
reis voor de boeg. Maar ik heb alle tijd. Daar in 
Istanbul zal de ontknoping plaatsvinden.

Geschiedenis en spanning
Er gebeuren heel veel vreemde dingen, maar 
het is de kunst van Brown om overal waar men 
langsloopt of rent of vlucht of rijdt of vliegt, hij 
een hele beschrijving geeft van de mensen, de 
gebouwen, de stad. Een brok geschiedenis wordt 
ons voorgeschoteld. wordt vervolgd op pagina A4

Prof. Langdon herinnert zich dat hij liep op de 
campus van de universiteit van Harvard, maar hij 
wordt wakker in een ziekenhuis in Florence. Hij 
weet niet wat er gebeurd is, maar geleidelijk aan 
dringt het tot hem door dat hij naar Florence is 
ontvoerd om op zoek te gaan naar de plaats waar 
zich een groot gevaar bevindt dat de hele mensheid 
bedreigt. Het moet zo iets zijn als een grote zak 
met daarin een gevaarlijk virus ergens in een 
onderaardse citerne, met water en gebouwen uit 
vroegere eeuwen. 
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Elke dag is een uitnodiging

geloof & leven
Hoe Petrus Donders mensen uit hun isolement bevrijdde

(Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders en overgenomen van www.katholiekleven.nl in verband 
met de 38e herdenking van de zaligverklaring van Petrus Donders op 23 mei jl. Het artikel is geschreven door 
Jan Peeters.)

Alle versoepelingen ten spijt, vele mensen 
hebben nog steeds te lijden onder een steeds 
drukkender gevoeld corona-isolement. Als 
iemand isolement wist te doorbreken, zelfs bij 
volkomen uitzichtloosheid, dan was het Petrus 
Donders (1809-1886). Geboren in een arm 
Tilburgs weversgezin leek ook Petrus (‘Peerke’ 
op z’n Brabants) Donders veroordeeld tot een 
leven van totaal uitzichtloze armoede en ellende. 
Toch heersten in het gezin liefde, geloof en 
zorgzaamheid.

Bewust
Het is in dat klimaat dat Peerke zich als zesjarige 
al bewust is van zijn priesterroeping. Hij doet 
niets liever dan ‘misje’ spelen. Maar nog meer 
wil hij dienstbaar, ijverig en gehoorzaam zijn. 
Hij wordt erom gepest, maar dat slaat om in 
waardering en respect. De parochiegeestelijken 
zijn onder de indruk van de catecheselessen die 
hij andere kinderen geeft. Die raken er geleidelijk 
van overtuigd dat de hemel andere plannen met 
hem heeft dan een bestaan als wever. Ook na 
tien jaar van lange dagen achter het weefgetouw 
geeft Peerke zijn verlangen priester te worden 
niet op. Omdat hij overal wordt afgewezen, weet 
zijn pastoor het hoofd van het kleinseminarie 
te overtuigen: op zijn 22ste mag hij half-knecht, 
half-leerling worden. Zijn leerachterstand en 
onhandigheid wekken niet alleen de spotlust van 
zijn tien jaar jongere klasgenoten, maar ook die 
van zijn collega’s. Maar zijn eindeloze geduld, 
vriendelijkheid en oprechte vroomheid doen in 
beide kampen respect en waardering voor hem 
groeien.

Bar en boos
Net als zijn heilige tijdgenoot Giovanni Bosco 
(1815-1888) verlangt Petrus Donders er van 
jongsaf naar zoveel mogelijk zielen bij Jezus te 
brengen en hen te laten delen in de vreugde van 
Gods liefdevolle nabijheid. Dus als hij hoort van 
de enorme priesternood in Suriname, er waren er 
maar twee of drie, meldt hij zich onmiddellijk aan. 
Dat een enkeling die het waagde soms al na enkele 
weken bezweek, weerhoudt hem niet. In alles de 
wil van de goede God, is zijn devies. Niet lang na 
zijn priesterwijding vertrekt Petrus Donders per 
zeilboot naar Suriname. Hij is dan 32 jaar oud.
De omstandigheden die hij er aantreft zijn bar 
en boos. Afgezien van de bloedhitte, stortregens, 
tropische ziekten en akelig ongedierte leidt 
het gros van de mensen er een allesbehalve 
christelijk leven. Hemeltergend is de situatie van 
de tienduizenden slaven voor wie geen straf te 
wreed is. Ook in Paramaribo is het gekerm van 
afgeranselde slaven een constante. Het wettelijk 
maximum voor mannen is 25 zweepslagen, 
maar de praktijk is 140 tot 150, ongeacht het 
geslacht. Een reiziger uit die tijd getuigt dat van 
alle slavenlanden waar hij geweest is nergens de 
omstandigheden zo gruwelijk zijn als in Suriname.

Batavia
Donders en zijn collega’s moeten zich continu 
verbijten: er iets van zeggen zoals eerder dominees 
probeerden, zou het er alleen erger op maken. Zij 
hebben dubbel medelijden met de slaven, omdat 
zij in hun ogen ook nog eens gevangen zijn in 
hun godsdiensten vol angsten, vervloekingen en 
bezweringen. Maar ook het overgrote deel van de 
rest van de bevolking leeft in slavernij, maar dan 
die van de zonde, die afsnijdt van Gods liefde. 

wordt vervolgd op pagina A4

Chequita Goedschalk – 

Nieuwe kansen
Wat zijn we blij als we een uitnodiging krijgen voor 
een bigi yari of huwelijk. Vol verwachting lezen we 
wat er op de kaart staat. Om dan voorbereidingen 
te treffen naar die dag toe: feestkleding zoeken en 
kapsels uitproberen. Ook degene die de uitnodiging 
stuurt, heeft veel tijd en energie gestopt in het 
maken van de kaart, vooral de tekst die mensen 
moet aanspreken om op deze uitnodiging in te 
gaan. En dan nu hopen dat er niets tussenkomt om 
samen met de feestvierende een onvergetelijke dag 
te maken vol herinneringen.
Zo ook geeft God ons elke dag een uitnodiging om 
te leven, om nieuwe kansen te nemen, een dag die 
we kunnen maken met mooie of nare momenten, 
een dag vol vreugde of verdriet. Deze uitnodiging 
kunnen wij niet afslaan. Wanneer de nieuwe dag 
aanbreekt, betekent dat een uitnodiging voor 
jou om op te staan. God heeft je een nieuwe kans 
gegeven om wat te maken van jouw leven. Hij 
maakt je wakker, je mag opstaan en opnieuw 
beginnen. Grijp je deze kans of zeg je: vandaag niet, 
ik blijf liever lui liggen. En dan nog heb je de keuze 
om wat ervan te maken.

Liefde en waardering
Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor 
jezelf, om jezelf op te bouwen, om deel uit te maken 
van het geheel, op te bouwen waar je bent gestopt 
de dag ervoor en verder te gaan, af te maken 
waaraan je bent begonnen. Doen we dat of zeggen 
we: nee, wat we nu hebben is goed.
Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen 
in waardering voor dit leven, in waardering voor 
je kunnen. Waardering die je geeft aan jezelf en 
vooral de waardering die je geeft aan anderen om 
zo beter te worden. Kijk niet naar anderen om de 
waardering te krijgen. Waardeer jezelf, geef jezelf 
complimenten om zo vertrouwen te hebben in 
jezelf.
Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen 
over zoveel goeds in anderen, over zoveel 
verlangen naar liefde. Liefde die je kan geven of 
krijgen. Liefde die je krijgt van God via de mensen 

om je heen. De liefde die je kan geven door alleen 
lachend naar iemand te kijken, door een handdruk, 
door behulpzaam te zijn. Liefde die ons uitnodigt 
om verder te leven en de mens te begrijpen.

Door God gegeven
Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor 
zorg, om aandachtig te leven. Aandachtig om je 
heen kijken wat komt en gaat. Aandachtig luisteren 
naar wat men te zeggen heeft over het leven van 
alle dag. Aandachtig luisteren naar de noden van 
de mens, maar ook naar jezelf en vooral kijken wat 
er te bieden valt en meer vooral kijken naar jezelf.
Elke dag is een dag om intenser te leven, om 
meer te horen dan gisteren. Intenser genieten 
van de natuur, van je medemens. Elke dag is een 
uitnodiging om elkaar te bemoedigen, om te 
bouwen aan een wereld vol liefde. Liefde begint 
in jezelf. Zonder moed kan je niet opbouwen en 
doorzetten. Moed putten uit liefde geeft je kracht 
om door te zetten.
Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan het 
leven. Leven krijgen we elke dag van onze Lieve 
Heer, het is ons gegeven. Elke dag je ogen open 
kunnen maken is het leven dat God je geeft. Neem 
deze uitnodiging aan. Wie op de uitnodiging ingaat 
zal steeds meer van het leven houden, ook al weet 
je dat je zult sterven. Wie zich laat uitnodigen, 
leert over grenzen heen te zien. Blijf de uitnodiging 
aannemen die God je geeft elke dag opnieuw. Een 
uitnodiging om te horen, voelen, huilen, lopen, 
lachen en nog veel meer. Denk hierbij aan anderen 
die deze uitnodiging niet meer kunnen krijgen. 
Wees dankbaar voor deze uitnodiging.

Geloof in jezelf…..
en in de toekomst
en in al het wonderbaarlijke
dat het leven geven kan.
Hou je vast aan je droom
want die geeft je kracht
om je eigen weg te gaan,
om je eigen doel te vinden.
Laat je droom je voortdrijven
dan wordt het op een dag
de werkelijkheid.
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Het inferno van Dan Brown

Er zijn allerlei aanwijzingen die hem daarnaartoe 
zullen brengen. In zijn jaszak bevindt zich een 
hyper-technische pointer, hij weet niet hoe hij 
eraan komt, maar met die hi-tech pointer kan 
men het gedicht Inferno van Dante Aleghieri op 
de muur projecteren. In het gedicht bevinden 
zich aanwijzingen om het gevaar te vinden. 
Ondertussen wordt naast de geweldige spanning 
die Brown oproept, ons een brok geschiedenis 
verteld over gebouwen, personen, gebeurtenissen, 
kortweg een hele geschiedenis van eeuwen wordt 
ons voorgehouden. 

Duizelingwekkend avontuur
Bertrand Zobrist heeft zijn levenswerk 
toevertrouwd aan een particulier 
beveiligingsbedrijf met de naam Consortium, dat 
tegen veel geld allerlei opdrachten uitvoert. Zo 
moet vóór een bepaalde datum een video-opname 
bekeken worden die Bertrand Zobrist aan het 
Consortium heeft toevertrouwd en een dag later 
wereldkundig gemaakt worden. Het Consortium 
ziet de inhoud van de video, maar begint te 
twijfelen om de opdracht uit te voeren, vooral ook 
omdat de opdrachtgever, Bertrand Zobrist, een 
week ervoor zelfmoord pleegt. 
De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, gaat 
zich ermee bemoeien. Alles wordt in het werk 
gesteld om de locatie van het dreigende gevaar 
te vinden. Daarvoor wordt prof. Robert Langdon, 
hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek aan 
de Harvard University ingeschakeld. Geholpen 
door een geweldig knappe dokter, Sienna 
Brooks, vlucht Langdon. Hij raakt verzeild in een 
duizelingwekkend avontuur. 
Deze Sienna Brooks gebruikt prof. Langdon om 
de plaats waar het gevaar zich bevindt te weten 
te komen om het ideaal van Bertrand Zobrist te 
verwezenlijken. Zij is zijn minnares en deelt zijn 
ideaal om de overbevolking te verminderen. Zij 
speelt dus een dubbele rol en gebruikt de kennis 
van Langdon om zelf achter de geheime plaats te 
komen om alsnog de zak te bemachtigen, zodat het 
ideaal van Zobrist om de overbevolking tegen te 
gaan, gerealiseerd kan worden. 

Virus
Zobrist had jaren daarvoor al contact opgenomen 
met de WHO om medewerking te vragen om de 
overbevolking tegen te gaan door zijn virus in 
kleine doses te laten ontsnappen, doordat het 
virus geleidelijk aan de mensen, zowel man als 
vrouw, onvruchtbaar maakt. Dit werd door de 
WHO geweigerd en men verklaarde hem voor gek. 
Hierna dreigde hij het op eigen houtje te doen, 

maar hij werd in de gaten gehouden. 
Toen de prevoost, de directeur van het Consortium, 
aan wie Bertrand Zobrist zijn vondst en alles 
eromheen had toevertrouwd, achter de inhoud 
kwam van de aan het Consortium toevertrouwde 
video, nam hij contact op met de WHO en samen 
hebben ze hun kennis en hun krachten gebundeld 
om dit gruwelijke gebeuren tegen te houden. Er 
zijn nu twee groepen op zoek naar de zak met het 
virus: aan de ene kant prof. Langdon, de WHO en 
de prevoost van het Consortium en aan de andere 
kant  Sienna Brooks – eerst vertrouwelinge van 
prof. Langdon en nu zijn verraadster – en een 
andere vertrouweling van Zobrist. Het wordt een 
race tegen de klok. Uiteindelijk komt men erachter 
waar het gevaar zich precies moet bevinden: in 
een ondergrondse watermassa waar er regelmatig 
concerten worden gegeven. Vanwege de geweldige 
akoestiek trekken deze concerten veel publiek. 
Van alle werelddelen komt men naar deze 
zomerconcerten in dit ondergrondse theater. Goed 
gezien door Zobrist, want zo zou nl. het virus zijn 
weg vinden over de gehele wereld.

Gevaar is geweken
In de ondergrondse citerne onder het Aya Sophia 
in Istanbul zijn twee groepen dus op zoek naar 
de juiste plaats van het dreigende gevaar dat 
de gehele mensheid zal treffen. Als het virus 
ontsnapt, dan zal een groot gedeelte – Zobrist 
had berekend een derde van de mensheid – 
onvruchtbaar worden. Het is onmogelijk om de 
laatste gebeurtenissen te beschrijven, waar beide 
partijen gelijktijdig in die ondergrondse citerne 
aankomen, juist tijdens de uitvoering van dat 
zomerconcert. De ene partij wil het virus loslaten 
en de andere partij wil de oplosbare zak waarin 
het virus zich bevindt in een glazen kist opvangen. 
Uiteindelijk lukt het net op tijd om de zak met het 
virus in handen te krijgen! Brown kan de spanning 
zo lekker opschroeven! Net enige seconden voordat 
de stoffen zak met het virus door het water zal 
worden opgelost en het virus vrij zal komen, lukt 
het om de zak in een glazen kist te krijgen zodat 
het gevaar is geweken. Sienna Brooks die zo lang 
met prof. Langdon heeft opgetrokken, laat hierbij 
het leven door een kogel. Het gevaar is geweken!
Zoals gezegd, doet dit boek me denken aan de 
situatie waarin wij ons nu bevinden door het 
coronavirus dat ook wereldwijd zovelen dodelijk 
heeft getroffen en nog steeds treft. Het coronavirus 
heeft net als het virus in Inferno een incubatietijd 
van twee weken.
Het is de moeite waard dit boek te lezen.

vervolg van pagina A2

Dat is het ergste isolement dat een mens kan 
overkomen.
Met eindeloos geduld en een onvoorstelbare 
offerbereidheid heeft Peerke Donders die 
verschillende vormen van isolement bij tallozen 
doorbroken. Het meest duidelijk is dat geworden 
tijdens de 27 jaar die hij heeft geleefd en gearbeid 
in de melaatsenkolonie Batavia. Het waren 
vooral - maar niet uitsluitend - slaven die er 
terecht kwamen om, voorgoed uitgebannen 
uit de samenleving, aan hun lot overgelaten 
langzaam en uiterst pijnlijk weg te teren.vAls niet 
besmettelijkheid reden was om ze te mijden, dan 
wel de afzichtelijkheid en de ondragelijke stank die 
ze verspreidden. Het was niet alleen Donders die 
een voorliefde voor dit ‘menselijke afval’ koesterde. 
Mgr. Grooff, de man die hem naar Suriname haalde, 

en verschillende medepriesters verbleven graag 
op Batavia juist vanwege de troost die zij er als 
priester konden brengen.

De lijdende Christus
Men zou kunnen zeggen dat wat Grooff en de 
anderen er per toerbeurt verrichtten, door 
Donders werd vervolmaakt. Meer nog dan de 
eersten belichaamde hij Gods liefde voor iedere 
mens, hoe afzichtelijk verminkt, stinkend en 
schijnbaar nutteloos ook. Hij diende de voormalige 
slaven waar hij kon in diepe nederigheid. Hij waste, 
voerde, verbond en troostte met altijd hetzelfde 
engelengeduld. Alsof die taak niet zwaar genoeg 
was, legde hij zichzelf ook landarbeid op, omdat hij 
anders bang was dat zijn conditie zou verzwakken. 
Tegelijk leek hij zich niets aan te trekken van de 

besmettelijkheid. “Ik word niet melaats”, zei hij als 
men hem er bezorgd over aansprak.
Zijn biografen suggereren iets van een stille 
afspraak met de hemel, gemaakt in de ontelbare 
uren die hij in gebed doorbracht. Als hij niet 
onderweg was of met mensen over de liefde van 
God sprak, dan was hij bij het Allerheiligste te 
vinden. Precies zoals we later bij Moeder Teresa 
zien, kon hij er geen genoeg van krijgen de lijdende 
Christus gezelschap te houden en daarmee te 
troosten. Om vervolgens de lijdende Christus 
te zoeken en te troosten in de mensen om hem 
heen. En in de talloze ongemakken die hij daarbij 
tegenkwam, zag hij een gelegenheid om boete te 
doen en daarmee Christus’ kruis te verlichten.

Onbegrijpelijk
Met een engelengeduld bracht hij mensen tot 
geloof en talloze anderen tot bekering van hun 
levenswandel. Lang niet iedere zondaar gaf 
zich zomaar gewonnen. Uit de vele opgetekende 
getuigenissen blijkt dat hij ze op zo’n beminnelijke 
manier aansprak dat ze uiteindelijk wel overstag 
moesten gaan. Want hij bleef gewoon terugkomen, 
met een vriendelijkheid alsof hij nooit eerder een 
poging had gedaan. Van sommige hardnekkige 
zondaars voorspelde hij de dood, soms tot op 
het stervensuur af. Met dezelfde liefdevolle 
vasthoudendheid trad hij op tegen de vele 
medicijnmannen die hij door zijn bekeringswerk 
brodeloos maakte. Het mag een wonder heten dat 
hem nooit iets is aangedaan.
Met name op Batavia blijkt dat mensen werkelijk 
troost vinden in het geloof en daarmee in 
staat zijn hun verschrikkelijke lot te dragen. 
Ook als de kolonie langere tijd zonder priester 
gelaten moet worden, blijken de zieken hun 
gebedsbijeenkomsten trouw te zijn gebleven.
Het is onbegrijpelijk hoe iemand die zichzelf 
nergens voor spaart, het 45 jaar in de tropen kan 
uithouden waar menig collega al na korte tijd 
bezweek. Tot kort voor zijn dood ondernam hij 
zware tochten door het oerwoud, zonder dat een 
klacht over zijn lippen kwam.
Peerke Donders leefde vanuit zijn innige omgang 
met God. Diens liefde mocht hij zo sterk ervaren 
dat niets hem te zwaar was om anderen daarin 
te laten delen. Daar had hij letterlijk alles voor 
over. Vandaar zijn veelvuldige verzuchting over de 
diepe ernst van de zonde. Die probeerde hij teniet 
te doen door eindeloze verstervingen zoals alleen 
heiligen zoals hij dat kunnen. Mensen die er uit 
pure liefde hun leven voor over hebben anderen uit 
hun isolement te bevrijden.

Hoe Petrus Donders mensen uit hun isolement bevrijdde
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Op deze zondag na Hemelvaart en voor Pinksteren 
bevinden de leerlingen zich in een soort vacuüm. 
Na Jezus’ sterven bleek Hij toch niet dood, maar nog 
onder hen aanwezig. Zijn verschijningen gaven kracht 
en inspiratie. Nu is Hij opgestegen ten hemel en zijn ze 
werkelijk aan zichzelf overgeleverd. Ze komen bijeen 
om te bidden. Ze zijn eensgezind, zoals Jezus vroeg 
in zijn afscheidsgebed. Deze eensgezindheid is van 
levensbelang om Jezus’ boodschap en Gods Woord in 
de wereld te kunnen verspreiden. Die  verspreiding 
wordt namelijk niet door iedereen gewaardeerd, zo 
lezen we in de brief van Petrus. Vervolgingen zullen 
Jezus’ volgelingen ten deel vallen en ze zullen op 
hun eigen manier deel hebben aan het lijden van 
Christus. Hoe troostend en steunend is dan Psalm 27 
die, ondanks alle ellende, de trouw van en aan God 
bezingt. Gelovigen zullen altijd belaagd worden door 
mensen die Gods Woord niet willen horen, omdat zij 

zich daardoor bedreigd voelen, maar wie Hem trouw 
blijft, zal al biddend kracht vinden en opgenomen 
worden in de heerlijkheid van de Eeuwige. Daar mag 
ieder die gelooft op vertrouwen.

Na Jezus’ hemelvaart
De leerlingen die Jezus’ hemelvaart aanschouwd 
hebben, gaan van de Olijfberg, waar dit alles zich 
heeft afgespeeld, terug naar Jeruzalem (Handelingen 
1,12). De Olijfberg, die pas hier door Lucas wordt 
genoemd, neemt in de profetische literatuur van 
het Oude Testament een bijzondere plaats in. Zo 
meldt bijvoorbeeld Zacharia 14,4 dat op de Olijfberg 
de Messias vanuit de hemel op aarde zal komen. 
In Jeruzalem gekomen gaan de leerlingen naar de 
bovenzaal (1,13), een vertrek dat is gebouwd op 
het platte dak van een Palestijns huis en dat via een 
buitentrap bereikt kan worden. Bovenzalen van 

huizen dienden voor het ontvangen van gasten, 
gebed, rust en Thorastudie. Vervolgens noemt Lucas 
de namen van de elf aanwezige leerlingen, overigens 
in een andere volgorde dan hij eerder beschreven 
heeft (Lucas 6,14-16), en zonder Judas Iskariot. 
Samen bidden alle aanwezigen vurig en eensgezind. 
Zo wordt duidelijk dat zij een gesloten front vormen 
tegen de soms eensgezind optredende vijandige 
menigte (onder andere Handelingen 7,57; 18,12 en 
19,29). Ook de vrouwen, de vrouwelijke volgelingen 
van Jezus, Maria, zijn moeder, en Jezus’ broers 
worden door Lucas genoemd (1,14). Zij vormen 
met de leerlingen de centrale getuigen van het 
geloofsmysterie en de basis van de mensen die straks 
het woord zullen gaan verspreiden.

liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

wordt vervolgd op pagina B2

Zevende zondag van Pasen jaar A

Eerste lezing: Handelingen 1, 12 – 14
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de 
apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. 
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. 
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar 
zij verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en 
Andrea, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, 
Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de Ijveraar en Judas, 
de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind 
volharden in het gebed samen met de vrouwen, met 
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Antwoordpsalm: Psalm 27, 1.4.7 – 8a

Tweede lezing: I Petrus 4, 13 – 16
Dierbaren, verheugt u in de mate dat gij deel hebt 

aan het lijden van Christus; dan zult gij juichen van 
blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. 
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam 
van Christus: het is een teken dat de Geest der 
heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust. Zorgt 
dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar 
of dief of boosdoener of aanbrenger. Maar wie als 
christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren 
met die naam.

Evangelielezing: Johannes 17, 1 – 11a
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 
‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, 
opdat de zoon u verheerlijke. Gij hebt Hem immers 
macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te 
schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit 
is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware 
God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. 

Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te 
volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij 
Vader, verheerlijk Mij thans bij U zelf en geef Mij de 
heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. 
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die 
Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze 
toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord 
onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven 
hebt, van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt 
meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben 
ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U 
ben uitgegaan, en zij hebben  geloofd dat Gij Mij hebt 
gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, 
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U 
toebehoren.  Al het mijne is van u en het uwe is van 
Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer 
in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl ik 
naar U toekom.
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Vaticaan lanceert Jaar van Laudato Si’

Laudato Si’ week 2020: wereldwijd gebed voor de aarde

geloofsverdieping
vervolg van pagina B1

Op zondag 24 mei wordt op vraag van paus Franciscus 
wereldwijd om 12.00 uur gebeden voor een solidaire 
wereld op een gezonde planeet. Bid mee.

Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen 
bestaat,
U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de 
zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U zegende ons met de zon, het water en het 
weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat 
bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.

Wees onze hulp.
Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet 
alleen van ons is,
maar van alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te 
bewaren.
Geef dat we er mee zorg voor dragen
dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en 
levensnoodzakelijke middelen.
Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de 
armsten
en bij hen die het meeste risico lopen om 
achtergelaten te worden.
Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens 
van isolatie om in hoop,
zodat we een echte bekering van het hart kunnen 

ervaren.
Help ons om creatieve solidariteit te tonen
bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde 
pandemie.
Maak ons moedig in ons streven naar algemeen 
welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met 
elkaar verbonden zijn,
wanneer we met concrete inspanningen een 
antwoord bieden
op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de 
armen”.
We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

Het Dicasterie voor de bevordering van integrale 
ontwikkeling kondigt een bijzonder Laudato Si'-jaar 
af. Het start op zondag 24 mei 2020, precies 5 jaar 
nadat paus Franciscus zijn handtekening zette onder 
de gelijknamige encycliek. Die dringt zich meer en 
meer op als de evenknie en actualisering van Rerum 
Novarum, de baanbrekende sociale encycliek uit 1891, 
die na ruim 100 jaar nog telkens herdacht wordt op 
Hemelvaart.nLaudato Si' is niet alleen een groene 
encycliek, het document zet lijnen uit voor een nieuw 
model van welvaart en welzijn voor iedereen, voor 
mens en dier, voor de hele aarde. Het gaat over 
integrale ecologie. Want meer dan ooit beseft de 
mensheid dat alles verbonden is.

De viering van het Laudato Si'-jaar gaat gepaard met 
een hele rits initiatieven, te beginnen met de Laudato 
Si'-week die morgen afloopt met een wereldwijd 
gebed.

Agenda Laudato Si'-jaar
juni • publicatie van operationele richtlijnen
juni • webinar Evaluatie en toekomst
1 september tot 4 oktober • Scheppingsperiode, 
lokale actie
oktober/november • webinars over het Dicasterie ter 
bevordering van integrale ontwikkeling door de lens 
van Laudato Si'
15 oktober • Heruitvinding van de Wereldwijde 
Onderwijs Alliantie (een eerder initiatief van het 
Vaticaan)
21 november • 'De economie van Franciscus' - meer 
hierover later
26-29 januari 2021 • Wereld Economisch Forum in 
Davos - 3de Vaticaanse rondetafel
april/mei 2021 • Bijeenkomst van religieuze leiders
22 maart 2021 • Wereld Water Dag
20-21 mei • Bijzondere Conferentie ter afsluiting van 
het Laudato Si'-jaar met uitreiking van Laudato Si' 

Awards en lancering van een actieplatform
Het actieplatform spreidt zich over 7 jaar en spreekt 
verschillende geledingen van de samenleving aan om 
op hun terrein het verschil te maken: van gezinnen en 
scholen tot bisdommen.

Het Laudato Si'-jubileum heeft diepe Bijbelse wortels. 
Het herinnert aan de instelling van het jubeljaar in 
Deuteronomium. Het Bijbelse volk leerde niet alleen 
een wekelijkse rustdag te respecteren maar ook een 
sabbatjaar, waarbij om de 7 jaar de schulden werden 
kwijtgescholden en het land rust werd gegund. In 
een jubeljaar, om de 7x7 jaar, werd iedereen die 
verknecht was, weer in vrijheid gesteld. De keuze 
om een actieplatform over 7 jaar te spreiden, is heel 
betekenisvol. Het houdt de belofte in van bevrijding: 
voor de planeet en voor al wat erop leeft.

Te verwachten weerstand
In de eerste brief van Petrus lezen we dat deze 
missionaire houding, die na Pinksteren de houding 
wordt van de christenen, niet altijd waardering 
ondervindt. Dat is niet verwonderlijk, want hun 
boodschap raakt aan het bestaan van mensen. 
Op een directe acceptatie van de verkondiging en 
de christelijke manier van leven kan daarom niet 
gerekend worden en weerstand en hatelijke reacties 
zijn te verwachten (4,12). De gelovigen worden, gezien 
deze verwachtingen van tegenstand, door Petrus
aanhoudend uitgenodigd om te blijven leven als 
authentieke christenen (4,15-16). Dat houdt leven 
conform de wil van God in, op Hem vertrouwen en 
het goede doende (4,19). Het lijden ten gevolge van 
dit leven kan vervolgens ervaren worden als een 
bron van vreugde, want het laat zien dat men een 
persoonlijke band met Christus heeft en met Hem 
en God in eenheid verbonden is. Voor die onderlinge 
eenheid bidt Jezus in zijn laatste gebed.

Jezus’ laatste gebed
Dit gebed vinden we in Johannes 17, wat over het 
algemeen wordt beschouwd als Jezus’ laatste wil. 
Het wordt het ‘hogepriesterlijk gebed’ genoemd. 
Het is een weloverwogen gebed waarbij Jezus, voor 
iedereen zichtbaar, zijn ogen opricht ten hemel, de 

woonplaats van God. Het gebed is een climax vol 
echo’s van wat door Jezus ten afscheid gezegd is. Hij 
wil hiermee de leerlingen overtuigen van de waarheid 
van alles wat Hij hun heeft geleerd. Hij herinnert hen 
nogmaals aan zijn goddelijke oorsprong en het feit dat 
zijn relatie tot God de basis is van zijn zending (17,1-
5). Het doel van deze zending is en was Gods naam 
te openbaren aan de wereld en kennis over God te 
verstrekken (17,6-8). Het gebed is tevens een teken 
van Jezus’ menselijkheid en liefde en een uiting van 
zijn bezorgdheid voor de leerlingen na zijn heengaan. 
Hun toewijding aan Hem zal hen in de toekomst in 
moeilijke situaties brengen, omdat zij anders zijn 
dan de wereld om hen heen (17,14-16). Hij, Jezus, zal 
er niet meer zijn om hen te beschermen. Zolang Hij 
bij hen was, heeft Hij over hen gewaakt (17,12) als 
een goede herder (vergelijk Johannes 10,11.27-28). 
Het gebed is bedoeld voor de door God aan Hem 
toevertrouwde mensen (17,9) en niet voor de wereld. 
Die bevindt zich in geestelijke blindheid en belet God 
te werken in iemands leven.

Eenheid
Voor Johannes is Jezus de belichaming en de 
woonplaats van Gods heerlijkheid (1,14). Deze zelfde 
heerlijkheid belooft Jezus ook aan zijn leerlingen. 
In zijn gebed voor hen vraagt Hij daarom om twee 

dingen: dat ze aan Hem en aan Gods geopenbaarde 
naam trouw blijven, en dat zij en de latere gelovigen 
volmaakt één blijven in liefde, zoals Hij en de Vader 
één zijn. Het thema van het gebed is ‘eenheid’. 
Daarbij gaat het in de eerste plaats om de eenheid 
van de Vader met de Gezondene, in de tweede 
plaats om de eenheid van de Gezondene met de 
zijnen, en in de derde plaats om de eenheid van 
de volgelingen onderling. Dit alles is gebaseerd op 
de gedachte dat de scheppingskracht van God in 
Christus aanwezig was. Deze goddelijke kracht heeft 
Jezus overgedragen op zijn volgelingen die daardoor 
nauw met Hem en de Vader, maar ook met elkaar 
verbonden zijn. De eenheid tussen de leerlingen 
bouwt voort op deze eenheid tussen Jezus en de 
Vader. Het is een doorgaande beweging van liefde: 
van God uit via Christus door de volgelingen. Deze 
liefdeseenheid tussen de Vader en Jezus is norm,  
oorsprong en meetsnoer van de onderlinge liefde 
tussen de leerlingen. Ze is gericht op een leven met 
‘eeuwigheids-kwaliteit’, heerlijkheid ofwel leven in 
relatie met God. De eenheid van de leerlingen in de 
wereld is tevens een overtuigend teken dat God Jezus 
gezonden heeft (17,23). Ze zal uiteindelijke bekroond 
worden door de onafscheidelijke eenheid van Jezus en 
al zijn leerlingen in de hemel (17,22-24).

Gedachten bij de schriftlezingen
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BIDDEN VANUIT HET HART

In zijn tweede catechese over het gebed sprak de 
paus tijdens de algemene audiëntie van woensdag 13 
mei 2020 over bidden vanuit het hart.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Vandaag zetten we de tweede stap op de 
catecheseweg over het gebed. Het gebed is eigen 
aan alle mensen: aan de mensen van elke religie en 
waarschijnlijk ook aan hen die geen enkele belijden.

Innerlijk mysterie
Het gebed ontstaat in het verborgene, in de 
inwendige ruimte die geestelijke schrijvers vaak 'het 
hart' noemen. Het gebed in ons is dus niet iets aan 
de buitenkant. Het is het meest innerlijke mysterie 
in onszelf. Het is dat mysterie dat bidt. Gevoelens 
bidden, maar men mag niet zeggen dat bidden slechts 
een gevoel is. Het verstand bidt, maar bidden is niet 
slechts een intellectuele daad. Het lichaam bidt, maar 
je kan met God ook spreken, ongeacht wie je bent of 
wat je kunt. Als het hart bidt, is het de mens die dat 
gebed doet.

Een aanroeping
Het gebed is een impuls, een aanroeping die ons 
overstijgt. Het ontstaat in het innerlijke van onze 
persoon en gaat verder, want het draagt in zich het 
heimwee naar een ontmoeting. Dat heimwee is meer 
dan een nood, meer dan een noodzakelijkheid, het 
is een weg. Het gebed is de stem van een 'ik' dat 
wankelt, dat tastend zich beweegt, op zoek naar een 
'jij'. De ontmoeting tussen het ik en het jij kan niet 
berekend worden. Het is een menselijke ontmoeting 
en vaak gaat men tastend op weg om het 'jij' te 
vinden dat mijn 'ik' zoekt.

Openbaring van God
Het gebed van de christen ontstaat uit een 
openbaring. Het 'jij'  is niet in het mysterie gehuld 
gebleven. Het heeft met ons een relatie aangegaan. 
Het christendom is de religie die voortdurend de 
openbaring van God viert, zijn verschijning. De 
eerste feesten van het liturgische jaar zijn vieringen 
van deze God die niet verborgen blijft, maar zijn 
vriendschap aan de mensen aanbiedt. God openbaart 
zijn heerlijkheid in de armoede van Betlehem, in 
de aanbidding van de Wijzen, in het doopsel in de 

Jordaan, in het wonder op de bruiloft in Kana.
Het Johannesevangelie besluit de grote hymne van de 
Proloog met de samenvattende uitspraak: Niemand 
heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in 
de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen. 
(1,18). Jezus heeft ons God geopenbaard.

Vader en Papa
Het gebed van de christen treedt in relatie tot de God 
met het zachte gelaat, die de mensen geen enkele 
angst wil inboezemen. Dat is het eerste kenmerk van 
het christelijke gebed. In tegenstelling tot de mensen 
die gewoon waren God met een zekere angst te 
benaderen, wenden de christenen zich tot Hem en 
durven Hem op vertrouwelijke wijze aan te spreken 
met de naam Vader. De mensen waren ontsteld 
door dit fascinerende en angstaanjagende mysterie; 
ze waren het gewend God te vereren vanuit een 
slaafse houding. Een houding die lijkt op die van een 
onderdaan die tegenover zijn heer niet wil nalaten 
eerbied te betonen.  Het is Jezus die het andere 
woord gebruikt: Papa.

Geen dienaars meer
Het christendom heeft uit de band met God elke 
feodale houding gebannen. In de woordenschat van 
ons geloof zijn geen uitdrukkingen aanwezig zoals 
slavernij, onderworpenheid of leenheerschappij. 
Wel woorden zoals verbond, vriendschap, belofte, 
gemeenschap, nabijheid. In de lange afscheidsrede 
tot zijn leerlingen zegt Jezus het zo: Ik noem u geen 
dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn 
heer doet. U heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u 
alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u. En Ik heb u de 
taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te 
brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u 
geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt (Joh 15,15-
16). Dit is een blanco cheque: dan zal de Vader u 
geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt!

Trouwe Bondgenoot
God is de vriend, de trouwe bondgenoot, de 
bruidegom. In het gebed kan men een relatie van 
vertrouwen met Hem ontwikkelen. Het is waar dat 
in het  'Onzevader' Jezus ons geleerd heeft Hem een 
hele reeks vragen te stellen. Aan God mogen we alles 

vragen, àlles. Hem alles uitleggen, Hem alles vertellen. 
Het heeft geen zin dat we denken in onze verhouding 
tot God tekort te schieten. We zijn misschien geen 
goede vrienden, geen dankbare kinderen, geen 
trouwe echtgenoten, maar toch blijft God van ons 
houden.

Het Nieuwe Verbond
Dat is wat Jezus uiteindelijk toont tijdens het Laatste 
Avondmaal, wanneer Hij zegt: Deze beker is het 
Nieuwe Verbond in mijn Bloed dat voor u wordt 
vergoten (Lc 22,20). In dit gebaar loopt Jezus in de 
avondmaalzaal vooruit op het mysterie van het 
Kruis. God is een trouwe bondgenoot. Als mensen 
ophouden Hem te beminnen, blijft Hij toch van ze 
houden, ook als de liefde Hem naar Calvarie brengt.
God staat altijd dichtbij de deur van ons hart en wacht 
tot wij voor Hem opendoen. Soms klopt Hij aan, maar 
is niet opdringerig. Hij wacht.

Het geduld van een papa en mama
Het geduld van God met ons is het geduld van een 
papa, van iemand die ons erg liefheeft. Ik zou zeggen: 
het is het geduld van een papa en een mama samen. 
Steeds dichtbij ons hart. Wanneer Hij aanklopt doet 
Hij dat met zachtheid en veel liefde. Laten we allen 
trachten op deze wijze te bidden, door in te treden in 
het mysterie van het Verbond. Door ons in het gebed 
toe te vertrouwen aan de barmhartige armen van 
God en ons omhuld te weten door het mysterie van 
het geluk van het leven in de Drie-eenheid. En voor 
God te herhalen, in de verbazing van het gebed: is het 
waar dat Jij alleen liefde kent? God kent geen haat.
Dit is de schitterende kern van elk christelijk gebed: 
de God van liefde, onze Vader die ons verwacht en 
met ons op weg gaat.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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Dagtekst
Mc. 4,28: De aarde brengt vruchten voort, eerst de 
groene halm, dan de aar, dan het volle graan in de aar.

Overweging
Ons probleem is niet zozeer dat God ons niet geeft 
waar wij op hopen, maar dat wij niet weten waarop 
we zouden moeten hopen. Hoop is niet wat je 
verwacht; het is wat wat je niet durft te dromen. 
Hoop is een opwindend, onwaarschijnlijk verhaal, 
met een einde dat maakt dat je jezelf wilt knijpen 
omdat je vast en zeker droomt. Het is Abraham die 
zijn dubbelfocusbril opzet, niet om zijn kleinzoon te 
zien, maar zijn zóón. Het is Mozes die het beloofde 
land betreedt, niet met Aäron of Mirjam aan zijn zijde, 
maar samen met Elia en de verheerlijkte Christus. 
Hoop is geen wens die in vervulling gaat of een gunst 
die verleend wordt; nee, het is veel meer dan dat. 
Hoop is de onvoorspelbare afhankelijkheid van een 
God die het heerlijk vindt om ons te verrassen met 
iets wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat, en 
om aanwezig te zijn zodat Hij onze reactie kan zien.

Gebed
Barmhartige God, Gij kent mij van verre en weet wat 
in mij omgaat. Gij hebt mij bij anderen hier gebracht 
om U te loven en te aanbidden. Laat mij in alles 
toegewijd zijn aan U en maak mij van harte bereid om 
te getuigen van uw waarheid en liefde. Door Jezus 
Christus, mijn Heer. 
Amen.

Dagtekst
Mc. 4,29: Zodra de vrucht rijp is, slaat hij er de sikkel 
in omdat het tijd is voor de oogst.

Overweging
Problemen zullen ons niet deren, tenzij we ze toestaan 
ons hard, bitter en sceptisch te maken. Maar zo hoeft 
het niet te gaan. Problemen die we in vertrouwen 
doorstaan, kunnen ons een nieuw zicht op God en 
het leven geven – een zicht op vrede en hoop. Als 
we onze moeilijkheden zien als een gelegenheid om 
meer te ontdekken van Gods liefde en zijn macht om 
te helpen en te zegenen, leren we om meer op zijn 
voorziening te vertrouwen. Het gevolg is dat ons leven 
wordt gevuld met zijn heldere liefde. Leer met een 
kinderlijke afhankelijkheid te vertrouwen op God als je 
liefhebbende, hemelse Vader, dan zal geen probleem 
je klein krijgen. In die donkere uren voor zijn kruisiging 
kon Jezus nog steeds zeggen: ‘Ik ben niet alleen, 
omdat de Vader bij Mij is’ (Joh. 16,32).
Hetzelfde geldt voor jou. Zelfs in dat laatste, donkere 
doodsuur, wanneer je lichaam en je hart bezwijken, 
zul je in vrede kunnen vertrouwen op Hem die de rots 
van je hart en voor eeuwig je deel is.

Gebed
Goede God, steeds opnieuw roept U mensen om te 
getuigen van uw aanwezigheid en uw liefde voor deze 
wereld. Ik bid U: maak mij weerbaar voor tegenslag 
en weerstand, wakker mijn geestkracht aan en open 
mij voor uw Woord en uw mensen en de wereld. Dat 
vraag ik door Jezus Messias, de mens naar uw hart, 
die ik wil volgen, vandaag en al mijn levensdagen. 
Amen.

Dagtekst
Fil 2,3: Acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf.

Overweging
Werkelijke nederigheid houdt niet in dat je slecht over 
jezelf denkt. Het betekent dat je realistisch over jezelf 
denkt. Het nederige hart zegt niet: ‘Ik kan niets.’ In 
plaats daarvan zegt het: ‘Ik kan niet alles. Ik weet wat 
mijn rol is en ik vervul die met vreugde.’ Wanneer 
Paulus schrijft: ‘Acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf’ gebruikt hij een werkwoord 
dat ‘calculeren’ betekent, of ‘rekenen met’. Dit woord 
wijst op een weloverwogen oordeel dat rust op 
zorgvuldig afgewogen feiten. Anderen belangrijker 
achten dan jezelf betekent niet dat je zegt dat jij 
geen rol speelt; het betekent dat je weet wat jouw 
rol is. ‘U moet uzelf niet hoger aanslaan dan u kunt 
verantwoorden, maar verstandig over uzelf denken. 
Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf 
die God u heeft gegeven.’ 
(Rom. 12,3)

Gebed
Eeuwige God,
Gij die de Enige zijt en telkens mensen roept om U 
lief te hebben boven al het andere, ik bid U: breng uw 
Zoon in mijn herinnering en laat mij zijn boodschap 
verstaan, want zijn woord is betrouwbaar en wijst mij 
uw richting, dit uur en altijd. Amen.

Dagtekst
2 Kor 5,8: Wij houden moed en zouden liever uit het 
lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de 
Heer.

Overweging
Hoe zal het verder gaan met onze wereld, die in 
militaire machtsblokken, arme en rijke volkeren, vrije 
en totalitaire staten opgesplitst is? Steeds opnieuw 
laaien ergens in de wereld oorlogen op, die over 
de mensen dood en ellende brengen. In vele delen 
van de wereld, dichtbij en veraf, zien we daden van 
het ruwste geweld en van bloedige terreur. Het 
is nauwelijks te begrijpen waartoe de mens in de 
verwarring van zijn geest en hart in staat is. Het is 
tegen deze achtergrond dat wij de woorden van 
de Blijde Boodschap horen: ‘Laat jullie niet zo vlug 
in de war brengen!’ Al die noden en moeilijkheden 
maken deel uit van de tegenstand die onze groei in 
de fundamentele waarheid juist moet voeden en in 
stand houden. Het maakt in ons krachten los om mee 
te werken aan de opbouw van een rechtvaardiger, 
menselijker wereld. We worden aangespoord om in 
toenemende mate verantwoordelijkheid op te nemen 
in het leven van de maatschappij, de staat en de Kerk. 
Een niet geringe troost ligt in de vaststelling dat er 
ondanks veel schaduw en duisternis ook veel goeds is. 
Dat men er niet veel over spreekt, wil nog niet zeggen 
dat het niet aanwezig is. Vaak is het zo dat men, de 
goede dingen die in het verborgene gebeuren en 
misschien pas later zichtbaar worden, ook moet willen 
ontdekken en erkennen. Wat heeft bijvoorbeeld 
Moeder Teresa van Calcutta niet eerst in het klein 
en heimelijk moeten doen, vooraleer een verbaasde 
wereld haar persoon en werk opmerkte? Laat jullie 
dus niet zo vlug van je stuk brengen!

Gebed
Machtige God, in Jezus van Nazareth bent U mens 
geworden. Hij is de dienaar die U gemaakt hebt tot 
Heer. Ontoereikend zijn mijn woorden om uitdrukking 
te geven aan uw grootheid. Open mijn oren voor uw 
stem en doe mij verstaan wat U mij zeggen wilt. Dat 
bid ik U in naam van Hem, Jezus Messias, uw Zoon en 
mijn Heer. 
Amen.

Dagtekst
Rom 11,33: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid 
als van kennis van God.

Overweging
We hebben de wereld om ons heen altijd al 
willen begrijpen; het is één van de dingen die ons 
onderscheidt van de dieren. Een aantal mysteries 
uit het verleden heeft de wetenschap kunnen 
doorgronden. Andere zijn nog steeds een raadsel 
voor ons. Dit blijft een feit: de verzamelde wijsheid 
aller tijden is nog maar een schijntje van alles in het 
universum waar de mens zijn vinger achter wil krijgen. 
Maar dit onvermogen om de geheimenissen van 
Gods schepping te kunnen ontrafelen, zet geen enkel 
vraagteken bij het christelijke geloof. Integendeel, het 
versterkt ons geloof juist. Het ingewikkelde samenspel 
van de sterren en hun baan begrijpen we niet, maar 
we weten dat Hij die ze geschapen heeft het wel 
begrijpt. En net zo zeker als Hij de sterren bestuurt, 
zet Hij voor ons een veilige koers uit. De volgende 
keer dat je ’s avonds naar de sterrenhemel kijkt, denk 
dan aan de woorden van de psalmist: ‘De hemel 
vertelt Gods eer’ (Pslam 19,2)

Gebed
Liefdevolle God en Vader, U ziet naar mij met begrip 
en mededogen. Al is wat ik doe maar klein en 
onbeduidend, ik vertrouw erop dat U ziet naar mijn 
bedoelingen. Ik bid U: maak mij ontvankelijk, opdat 
ik uw Woord versta en mijn hart openstel voor U. Zo 
bid ik door Jezus, uw Zoon, die, vervuld van uw Geest, 
leeft bij U in alle eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Jer 1,4-10: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, 
koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde 
Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u 
aangewezen.

Overweging
Jezus weigerde zich door iets anders te laten leiden 
dan door zijn hoge roeping. Zijn hart was doelgericht. 
De meeste levens richten zich op niets in het bijzonder 
en dat is dan ook waar die levens op uitdraaien. 
Jezus had één doel voor ogen – de mensheid redden 
van haar zonde. Hij zou zijn leven samen kunnen 
vatten met een zin: ‘De Mensenzoon is gekomen 
om te zoeken en te redden wat verloren was’ (Lucas 
19,10). Jezus was zo op zijn taak gericht dat Hij wist 
wanneer Hij ‘Het is volbracht’ (Joh. 19,30) kon zeggen. 
Maar Hij was niet zo op zijn doel gericht dat Hij 
onaangenaam was. Juist het tegenovergestelde. Zijn 
gedachten waren zeer aangenaam. Kinderen konden 
Jezus niet weerstaan. Hij kon schoonheid vinden in 
lelies, vreugde in aanbidding en mogelijkheden bij 
problemen. Hij bracht dagen door met zieke mensen 
en voelde nog steeds hun pijn. Hij bracht ruim drie 
decennia door terwijl Hij door de modder en het slijk 
van onze zonde waadde en zag desondanks genoeg 
schoonheid in ons om voor onze fouten te sterven.

Gebed
God, U die het recht liefheeft en opkomt voor al wat 
kwetsbaar is, tot U bid ik: maak ruimte in mij om 
uw Woord te verstaan. Dat mijn hart mild mag zijn, 
vol liefde naar elkaar, om te werken aan uw rijk van 
vrede. Dat vraag ik U door Jezus, uw Zoon en mijn 
Heer, die leeft met U in eeuwigheid. Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 25 mei

Zaterdag 30 mei

Dinsdag 26 mei

Donderdag 28 mei

Woensdag 27 mei

Vrijdag 29 mei
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