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Boodschap van de bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie
over de COVID-19-besmettingen in ons land en de recente versoepeling
van maatregelen daaromtrent

Beste mensen,

Ik kan u geen nieuwe informatie geven. Ik kan 
slechts herhalen wat u reeds weet en een beroep 
doen op uw goedheid en verantwoordelijkheid als 
gelovige burger van dit land.

De huidige stand van zaken
Er is een versoepeling van de maatregelen 
afgekondigd. Tegelijkertijd heeft de president 
gezegd dat het aantal gevallen toeneemt en dat 
er helaas doden te betreuren zullen zijn. Verder 
is duidelijk geworden dat we intussen bijna aan 
het maximum zijn geraakt van onze verpleeg- en 
opvangcapaciteit zowel qua fysieke opvang als 
qua beschikbaar personeel. Met de stijging van het 
aantal besmettingen in Frans-Guyana, Guyana en 
Brazilië hoeven wij ons geen illusies te maken: we 
zitten in een risicozone en het aantal besmettingen 
zal toenemen. Voor Brazilië verwachten sommige 
deskundigen dat de piek pas in augustus bereikt 
zal worden. Dat er in China ook een tweede golf 
van besmettingen van een vermeend gemuteerd 
covid-19-virus zichtbaar wordt, benadrukt de 
ernst van de zaak en het feit dat de wereld nog 
geen antwoord heeft op deze pandemie.

Wat verwachten we van de overheid?
Duidelijk is dat wij deze pandemie slechts 
kunnen beheersen als we allen samen werken. 
Van de regering en de overheid verwachten 
wij sterk, voorbeeldig en ondubbelzinnig 
leiderschap dat berust op gezag en niet op 
macht. De maatregelen moeten duidelijk van 
het Nationaal Covid Managementteam blijven 
komen. Deze maatregelen werken het best als 
ze in onderling overleg worden genomen in een 
brede kring van terzake deskundigen en actoren 
in onze samenleving, zodat alle aspecten van ons 
sociaal-maatschappelijk leven aan bod komen. 
De maatregelen moeten zinvol en realistisch zijn, 
en toegespitst op de doelgroepen. De richtlijnen 
voor verpleegsters bijvoorbeeld moeten dus 
duidelijk anders zijn dan die voor landbouwers. 
Verder is Suriname zo’n groot land dat bepaalde 
maatregelen voor goed afgeschermde gebieden 
anders kunnen zijn dan voor gebieden waar 
bijvoorbeeld gemeenschapsverspreiding mogelijk 
is.

Risicogebieden
Het is duidelijk dat de grensrivieren en de 
grenssteden maar ook de grens met Brazilië 
extra aandacht verdienen en dat die grenzen 
in goed nabuurschap met onze buurlanden 
bewaakt moeten worden. Het is niet duidelijk 
welke extra voorzorgsmaatregelen er in deze 
gebieden zijn getroffen. Zeer belangrijk is wel 
dat allen die betrokken zijn bij het bewaken van 

onze grenzen goed doordrongen zijn van de 
zware verantwoordelijkheid die op hun schouders 
rust: om de samenleving te beschermen tegen 
personen die mogelijk besmet zijn en op illegale 
wijze het land willen binnenkomen. Discipline en 
geestkracht zijn nodig om niet te zwichten voor 
pogingen tot verleiding of intimidatie.

Kwetsbare groepen
Seniore burgers, mensen met onderliggende 
aandoeningen, armen die zich niet goed 
kunnen beschermen, Inheemsen en Marrons 
die in aanraking kunnen komen met illegale 
goudzoekers: groepen die een groter risico 
lopen op besmetting vanwege hun lichamelijke 
gesteldheid of vanwege de omstandigheden waarin 
zij zich noodgedwongen bevinden. Wij allen zijn 
geroepen om speciale zorg te schenken aan onze 
senioren in de bejaardentehuizen: op de eerste 
plaats zorgen voor goede lichamelijke verzorging, 
maar ook dat ze niet vereenzamen en dat de 
familie binnen de grenzen van het mogelijke er 
alles aan doet om hen niet alleen te laten.

Speciale aandacht wil ik vragen voor onze 
inheemse broeders in het zuiden van Suriname. 
Bekend is dat er besmettingen zijn bij de Trio-stam 
in Brazilië en dat er frequent onderling contact is. 
Er zijn gelukkig organisaties die zich speciaal met 
deze groepen bezighouden. Het zou goed zijn als er 
in de berichtgeving extra aandacht wordt gegeven 
aan de geïsoleerde groepen.

Eigen verantwoordelijkheid
Met de versoepeling van de maatregelen komt er 
een zwaardere last van eigen verantwoordelijkheid 
op onze schouders. Die verantwoordelijkheid is 
het best te dragen als wij in de kleine kringen van 
gezin en familie duidelijke afspraken maken. Een 
mooi voorbeeld kregen we van de oud-president 
die zijn jaardag slechts in heel beperkte kring heeft 
doorgebracht. We gaan dus niet kunnen feesten en 
hoe moeilijk dat ook is, met onderlinge afspraken 
kunnen wij tot aanvaardbare besluiten komen.
Heel zwaar is het feit dat we niet of heel beperkt 
op ziekenbezoek kunnen gaan. We zullen hier 
creatief mee moeten omgaan. Gelukkig kunnen 
we tegenwoordig elkaar zien bij het bellen. 
Laten we verstandig zijn en zoveel mogelijk de 
moderne middelen gebruiken om met elkaar te 
communiceren.
Overlijden en begrafenis: reeds enige maanden 
kunnen wij niet op onze gebruikelijke wijze 
afscheid nemen van onze geliefden bij het 
overlijden en bij de begrafenis. Wij hebben nieuwe 
gebaren gevonden om elkaar toch medeleven te 
betuigen door de hand op het hart te leggen en 
door vooral met de ogen te spreken.

Huiskerk en meditatie
De gebedshuizen zijn gesloten. Hoewel we niet in 
de kerk kunnen samenkomen is de huiskerk een 
even krachtig zoniet krachtiger instrument om tot 
gebed en gemeenschap te komen met elkaar. In 
het oude testament ten tijde van de Babylonische 
ballingschap hadden de Joden geen tempel, geen 
priesters, geen eredienst. Wat ze hadden was het 
gezin en de Thora. We kunnen onze verlegenheid 
overwinnen door in het gezin aan tafel samen de 
bijbel te lezen en te bidden. We zullen de vruchten 
ervan meteen ervaren.
Naast het samenkomen rond de bijbel is het 
contemplatief gebed of het meditatief gebed een 
unieke mogelijkheid om dicht bij God te zijn. In het 
contemplatief of innerlijk gebed proberen wij het 
volkomen stil te maken in en om ons heen. Zonder 
woorden en gedachten proberen wij ons open te 
stellen voor het mysterie van God. Het paradoxale 
van het innerlijk contemplatief gebed is dat het ons 
verenigt met God, de medemens en de schepping 
op een tot nog toe ongekende wijze.

Vertaal deze boodschap
Niet iedereen spreekt Nederlands. Neem de 
tijd om deze boodschap en andere relevante 
boodschappen over covid-19 te delen met uw 
vrienden, personeel, buren in een taal die ze 
verstaan.
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Bekendmaking Salvatoriaanse familie

EERBIEDWAARDIGE FRANCISCUS JORDAN 
Spoedig te noemen ”Zalige Franciscus Jordan” 

GROOT NIEUWS! 

Vandaag, 19 juni 2020, heeft Paus Franciscus officieel goedgekeurd 
om het decreet af te kondigen van de erkenning van het wonder 
dat is toegekend aan onze Stichter, Fr. Franciscus Maria van het 
Kruis Jordan. Het wonder: Aan een jong paar, dat in 2014 in Jundial 
(Brazilië) een baby verwachtte, werd door verschillende artsen en 
specialisten gezegd dat hun ongeboren kind aan een ongeneeslijke 
botziekte leed (skeletdysplasie/ osteochondrodysplasias). Als leden 
van een groep van leken Salvatorianen begonnen de ouders te bidden 
door de tussenkomst van de Eerbiedwaardige Dienaar van God, Fr. 
Franciscus Jordan, waarbij ze andere leden van de Salvatoriaanse 
familie uitnodigden met hen mee te doen. Het kind werd geheel 
gezond geboren op 8 september 2014, het feest van de geboortedag 
van de heilige Moeder, en de herdenkingsdag van de dood van Fr. 
Franciscus Jordan. Nadat de vereiste canonieke procedures met 
succes waren afgerond, verklaarde de Heilige Vader, Paus Franciscus, 
dat deze wonderbaarlijke genezing het werk was van God door de tussenkomst van Fr. Franciscus 
Jordan. Deze verklaring door de Paus opent definitief de weg naar de zaligverklaring van Fr. Franciscus 
Jordan. Zo gauw als de datum en plaats van de ceremonie van de zaligverklaring zijn vastgesteld door 
de heilige Stoel, zal dit worden bekendgemaakt.

Door pater Martin Noordermeer O.M.I.

Snuffelend in Omhoog naar een artikel over 
het feest van de twaalf-en-een-halfjarige 
bisschopswijding van Mgr. Zichem kwam ik het 
volgende artikel tegen.

42 jonge mensen
Het belooft een drukke dag te worden, die 
maandag 19 juli 1982! De 42 Haïtianen die sinds 
6 juli in verzekerde bewaring waren gesteld en 
voor wie ik de laatste dagen nogal in de weer ben 
geweest, waren geleidelijk aan mijn vrienden 
geworden. Krant noch radio of enig ander 
nieuwsmedium heeft aan hen en het probleem 
enige aandacht besteed. 42 jonge mensen hadden 
hun vaderland Haïti verlaten, hadden hun laatste 
gourdes bij elkaar geschraapt om de vliegreis naar 
het ‘wonderland’ Suriname te bekostigen om iets 
van hun leven te maken, hier te werken en het geld 
op te sturen naar hen die achtergebleven waren. 
Verschillenden van hen, al dan niet geslaagd in 
Suriname om werk te vinden, zijn naar Frans- 
Guyana uitgeweken, waar het taalprobleem minder 
groot is. Frans is de voertaal in zowel Haïti als 
Frans-Guyana. Ook het creools van Guyana en 
Haïti lijkt erg veel op elkaar. Zowel in Suriname 
als in Frans-Guyana werd er streng gecontroleerd 
op illegalen. Ze waren legaal Suriname 
binnengekomen, hadden Suriname illegaal 
verlaten en waren dus ook illegaal Frans-Guyana 
binnengekomen. De gendarme is dan heel strikt: 
we zetten jullie bij St.-Laurent heel gewoon aan de 
overkant van de Marowijne, Albina, in Suriname 
dus! Dan zijn wij in ieder geval van jullie af! 

Terug naar Haïti
Daar stonden ze dan met hun pover bezit. Wat 
moest de politie in Albina doen? Die belde naar 
Paramaribo en het was duidelijk: breng ze maar 
naar Paramaribo. En zo werden ze midden in 
de nacht van 5 op 6 juli met een truck naar 
onze hoofdstad vervoerd alsof ze een stelletje 
criminelen waren. 42 Haïtianen in de leeftijd van 
21 tot 28 jaar (en één van 51) op zoek naar werk, 
toekomst, zekerheid, huis, eten, in één woord op 
zoek naar gastvrijheid of misschien een nieuw 
vaderland. Werken wilden ze wel! Geen probleem! 
En dat kunnen ze ook! We mogen stellen dat als 
de regering zou besluiten om alle Haïtianen terug 
te sturen naar hun vaderland, het land van de 
Tontons Macoutes, we gerust Jarikaba, Victoria… 
wel kunnen sluiten. Want zij houden het draaiend! 
42 jonge mensen… Wat te doen met ze? In 
Paramaribo had men meer ruimte en plaats om 
ze te ‘herbergen’. Ze werden geplaatst in het oude 
kantoor van de douane en accijnzen, al enige 
maanden niet meer in gebruik! Zo waren dan de 42 
Haïtianen bij elkaar gedreven op een ruimte van 
60 x 85 meter. Veldbedden of toiletten en kranen 
waren er niet. De wind die door de openstaande 
shutters naar binnenkwam, maakte het ’s nachts 
koud en de grote in elkaar getrapte dozen waarin 
kleurentv’s werden vervoerd, dienden tot een 
zachte ondergrond voor de nachtrust. Bonne nuit!

Knie in twee richtingen
De eerste tien personen zouden donderdagmorgen 
naar Port-au-Prince vertrekken en vanwege mijn 
kennis van de Franse taal was ik gevraagd door 
districtscommissaris van Paramaribo Leo Bottse 
om die eerste groep van 10 Haïtianen te begeleiden 

naar Haïti. Ik zou instructies meekrijgen om te 
zien wat men in Haïti moest doen om de enorme 
toestroom van Haïtianen in te dammen. Ik moest ‘s 
morgens vroeg om half 8 bij de dc een onderhoud 
hebben over hetgeen stond te gebeuren. 
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geloof & leven
Open brief bisschop Alleyne van Georgetown

Mgr. Francis Alleyne, bisschop van Georgetown, Guyana schreef deze brief voor het volk van Guyana. De 
uitslag van de verkiezingen in ons buurland Guyana is drie maanden na de verkiezingsdag nog niet definitief.

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de meeste van deze is de liefde. (1 Kor.13, 
13)

Mijn lieve broeders en zusters,

Afgelopen zondag vierden we het Hoogfeest van 
het Lichaam en Bloed van Christus; een heel 
bijzonder feest in onze traditie. Dit feest brengt 
ons in het mysterie van God die mens geworden 
is en door deze daad van liefde wegen voor ons 
opende om een voller aandeel en gemeenschap 
in het goddelijke te hebben. In dit feest vieren we 
ook het Lichaam van Christus, het volk van God. 
We vieren de vele en diverse uitingen van de gave 
en het leven die deel uitmaken van het lichaam. 

In zijn eerste brief aan de Korintiërs (1 Kor.12, 
12 ev) geeft Sint-Paulus een mooie analogie van 
het menselijk lichaam naar het lichaam dat het 
volk van God is; de verschillende onderdelen van 
het lichaam die in harmonie functioneren - in 
wederzijdse afhankelijkheid, ieder deel dat het 
leven in een ander deel tot stand brengt - die de 
vreugde van het leven compleet maken, die het 
goddelijke weergeven. Het is een prachtig beeld 
van wat een volk kan en zou moeten zijn.

U, het volk van God van deze natie Guyana, bent 
in de wacht gezet sinds 21 november 2018. Vanaf 
die tijd tot op heden hebben de belangrijkste 
politieke partijen veel te zeggen gehad, hebben 
de rechtbanken gesproken, diplomaten en 

vervolg van pagina A2

Ik was op weg naar de stad. De kleine bandjes van 
mijn scooter rolden over het al warme asfalt van 
de Wanicastraat, handig langs de lange rijen auto’s 
manoeuvrerend en geen last van files… Heerlijk… 
en toen lag ik er… zomaar op de grond… op het 
asfalt… O ja, die Yahama-bromfiets kwam recht op 
me af, tegen het verkeer in…. schuin van voren… 
op het drukste uur van de dag, om 7.15 ‘s morgens! 
Het ging allemaal zo snel en dan al die mensen 
om je heen die zulke intelligente vragen kunnen 
stellen. Mijn pogingen om te gaan staan gaf ik al 
gauw op. Het ging niet. Mijn knie kon nu in twee 
richtingen buigen, naar voren en naar links. Zoiets 
kan wel handig zijn, als het maar niet zo pijnlijk 
was.

Programma in de war
In een flits zag ik een file auto’s voorbijgaan, 
langzaam, nieuwsgierig als ze zijn. Hoofden 
werden door het raampje naar buiten gestoken 
om even erachter te komen wie er nu weer op de 
grond ligt. En vooral om niets van het schouwspel 
te missen. Ramptoeristen!
‘Mijn gunst, pater, bent u gevallen…?’ ‘Nee hoor, ik 
ben zomaar gaan zitten! Mi weri!’
‘Saang, pater, wat is gebeurd?’
‘Meneer, wilt u geen water?’
‘Is geen meneer, is pater.’
‘Is pater, no? Ay, luk’ en scooter drape. Hij is van 
Calcutta, van die kerk met die groene gevel, Fatima, 
toch!’
‘Daaaaaag pater, hoe gaat het?’
‘Kijk daar ligt pater Noordermeer… zijn scooter is 
gekanteld.’
‘M’neer, zal ik de tas voor m’neer houden, m’neer?’ 
‘Nee, dank u wel, hoor. Ik houd hem wel zelf!’ 
Flarden van vragen, goed bedoelde adviezen, 
aanbiedingen, groeten drongen tot mij door, 
terwijl ik alleen maar aan mijn knie dacht. Een 
doordringende pijn begon op te komen. Wel ging 
er in me om: ik heb nog zoveel te doen; nu moet 
ik zeker ook eerst nog naar de Eerste Hulp, en 
daar zal ik wel een uurtje zoet zijn; mijn hele 
programma raakt in de war.
In de verte hoor ik de sirene van een ambulance: 
zou die voor mij zijn? Zo vlug! Wie heeft die 
besteld? Ik heb er toch niet om gevraagd! Loeiende 
sirenes van ambulance, politie of brandweer 
trekken altijd de aandacht, eisen voorzichtigheid 

en roepen vooral nieuwsgierigheid op! Wat is er 
aan de hand?

Academisch Ziekenhuis
De ambulance was inderdaad voor mij. Ik had acht 
minuten op de grond gelegen en dat de ambulance 
er nu al was, was toch geweldig. Hoe eerder hoe 
beter, want ik moet nog naar de dc. Er komen 
dan wel van die moeilijke momenten zoals van 
de grond op de brancard getild worden. Maar ja, 
omwille van die mensen die rondom mij heen 
staan zal ik geen krimp geven. Doen alsof ik niets 
voel. Op mijn tanden bijten… Je bent toch geen 
kind… Je stelt je toch niet aan…! Dan lig je eindelijk, 
onttrokken aan de blikken van de nieuwsgierige 
voorbijgangers. En dan met loeiende sirenes 
op weg naar de Eerste hulp van AZ! Nu hoorde 
ik de sirenes van de andere kant, maar net zo 
oorverdovend als buiten… B-A of Si-La of 7-6… (dit 
laatste voor muziekkenners!)
Toen ik mijn eerste nacht in het Academisch 
Ziekenhuis begon en een terugblik wierp op 
de voorbije dag dacht ik: ik moest me met de 

Haïtianen bemoeien, maar hoeveel mensen hebben 
zich met mij bemoeid de voorbije dag? Wat zijn er 
veel mensen met me bezig geweest die allemaal het 
hunne hebben bijgedragen om mijn knie weer op 
zijn plaats te zetten. Wat ben ik blij en dankbaar 
dat het maar één knie is. Het had allemaal nog 
erger kunnen zijn. Gelukkig reed ik niet te hard 
net voor die bocht… anders… Ik had zo’n mooie 
planning gemaakt van hetgeen ik allemaal nog 
moest doen voor mijn vertrek naar Haïti en er is 
zo weinig van terechtgekomen, zoals wel eens 
vaker gebeurt. Toen ik in de nachtelijke uren door 
het raam van de 5e etage van AZ naar buiten keek 
en de verlichte Dr. Sophie Redmondstraat zag 
met gaande en komende auto’s, onafgebroken, 
vond ik die straat nog mooier dan de verlichte 
Champs-Elysées in Parijs of de verlichte Avenida 
Bernardo O’Higgins in Santiago de Chile. En toen 
ik ’s morgens de zon weer zag opkomen, nadat ik ’s 
nachts geen oog dicht had kunnen doen, begreep 
ik pas goed het lied van Jacques Brell: Seigneur, 
Seigneur, que la nuit était longue… Mijn God, wat 
duurde deze nacht lang!

Groeten uit het Academisch Ziekenhuis

waarnemers hebben hun perspectief toegevoegd, 
heeft de kiescommissie haar opdracht uitgevoerd. 
Lokale groepen en individuen hebben hun 
mening gegeven. Wat opvalt in dit alles is wat u, 
het volk van God van deze natie, hebt getoond. 
U hebt gewacht met geduld en vertrouwen, u 
hebt ongelooflijk uw best gedaan van uw kant 
om naar de stembus te gaan en uw stem uit te 
brengen. Meer dan tienduizend mensen uit uw 
midden hebben toezicht gehouden tijdens het 
stemproces op de 2.239 stembureaus en hebben 
het gedaan op een verantwoorde manier - zo 
blijkt uit de verklaringen van de stembureaus en 
bij de hertelling. Ondanks de onzekerheden die 
zich aandienden, hebt u, het volk, als één lichaam 
het lichaam bij elkaar gehouden. Wij danken God 
hiervoor.

wordt vervolgd op pagina B2
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St.-Jozef Copieweg in actie met Yepi Makandra

Sandra Soegono-Sijem - 

Er zijn heel veel gezinnen die lijden onder de 
sociaaleconomische crisis waarin ons land zich 
bevindt en daarbovenop is de covid-19-pandemie 
erbij gekomen. Door de getroffen maatregelen 
vanwege covid-19 door de overheid hebben velen 
hun werk verloren of zijn hun inkomsten drastisch 
verminderd.  Met dit gegeven en de drang om niet 
stil te zitten, ontstond afgelopen zaterdag 21 juni 
2020 het Yepi-Makandraproject van St.-Jozef te 
Copieweg.

Zaterdag
Het is 10 uur zaterdagmorgen wanneer de pater 
belt met de mededeling dat hij een donatie van 
broden en bollen verwacht aanstaande dinsdag 
van Sun Ice bakkerij. Wij kregen de opdracht van 
de pater om in onze buurt te kijken of er gezinnen 
zijn die het zeer moeilijk hebben en blij zouden 
zijn met broden en bollen. Dit was de vonk die 
nodig was om de parochianen van St.-Jozef te 
Copieweg ertoe te bewegen om iets concreets te 
doen voor gezinnen in nood. Rond het middagmaal 
op zaterdag werd een oproep geplaatst in 
de parochieapp, waarbij aan parochianen 
hulp werd gevraagd voor het inzamelen van 
levensmiddelen, groenten en fruit ten behoeve 
van de Yepi-Makandrapakketten. Broden en 
bollen zijn producten die aan bederf onderhevig 
zijn, waardoor wij maar 4 dagen, en wel tussen 
zaterdag en dinsdag, de mogelijkheid hadden 
om gezinnen te registreren, donaties te zoeken, 
levensmiddelen in te zamelen en de distributie 
voor te bereiden. 

Zondag
Het was vaderdag, en al vroeg kwamen er 
toezeggingen voor financiële donaties alsook voor 
levensmiddelen, groenten en fruit binnen. Aan 
het eind van de avond hadden de diaconiegroep, 
misdienaars en andere parochianen tezamen al 21 
gezinnen opgegeven. Eenieder die inkopen doet 

voor het huishouden weet dat levensmiddelen niet 
goedkoop zijn, en zeker als je het doet voor een 
gezin. Voor een goed gevuld pakket werd daarom 
tussen SRD 100 en SRD 150  begroot per gezin. 
Tot zondagavond hadden wij SRD 1900 toegezegd 
gekregen en levensmiddelen verzameld, maar die 
waren nog net niet genoeg om alle 21 gezinnen te 
helpen. Maar wij hadden nog steeds vertrouwen  
en geloof dat het wel zou lukken.

Maandag
Maandagmorgen steeg het aantal gezinnnen 
op de lijst naar 24. Alhoewel er nog wat 
donaties en toezeggingen binnenkwamen, 
leek het maandagmorgen nog niet reëel dat 
wij alle gezinnen op de lijst zouden kunnen 
tegemoetkomen met ons Yepi-Makandrapakket. 
In de middag veranderde onze twijfel in 
blijdschap. Enkele parochianen besloten om 14 
levensmiddelenpakketten te sponsoren, hierdoor 
hoefde de parochie maar voor 10 pakketten 
te betalen. Bovendien kregen wij ook nog 
cassave, pompoen, tayerblad en kailan van onze 
landbouwers in de parochie.

Dinsdag 
De parochieraadsleden was reeds gevraagd 
om de voorbereidingen en distributie van de 
pakketten op zich te nemen. Het zou namelijk hun 
eerste activiteit zijn als nieuwe parochieraad en 
dus een goede manier om mekaar beter te leren 
kennen. Dinsdagmiddag rond vijf uur waren de 
vrijwilligers present om de pakketten in orde te 
maken. Binnen een uur waren de pakketten ready 

voor distributie aan de gezinnen. Er waren nog 
cassave, eieren en groenten over; deze zijn aan 
bederf onderhevig, dus moest er op dat moment 
een plan worden gemaakt. Er werd besloten 
hiermee pakketten te maken voor seniore burgers 
in de parochie en in de buurt. Het werden totaal 20 
groentepakketten.

Distributie
Rond zes uur dinsdagmiddag werden de auto’s 
ingeladen met pakketten voor de gezinnen en kon 
de distributie beginnen. Vanwege de avondklok 
moest die heel snel gebeuren, want om acht uur 
moest iedereen thuis zijn. Met genoeg vrijwilligers 
is het gelukt om dinsdagavond een groot deel van 
de Yepi- Makandragezinspakketten te verdelen. 
De rest zou woensdagmorgen verdeeld worden. 
Woensdag rond zeven uur ‘s morgens werden de 
groentepakketten door de vrijwilligers in orde 
gemaakt. Een van de trekkers kwam iets later aan 
en stond er even een beetje verloren bij. Ze zei dat 
ze verrast was, want alle voorbereidingen waren 
reeds gedaan door de vrijwilligers.

Ervaringen van vrijwilligers
Een van de vrijwilligers is meegegaan naar 
gezinnen die opgegeven waren door drie jongeren 
die in dezelfde straat wonen. Deze vrijwilliger gaf 
aan dat het haar een goed gevoel gaf dat jongeren 
zo begaan zijn met hun buren en niet blind zijn 
voor leed om hen heen. Deze jongeren namen 
bij de verdeling het voortouw en begeleidden de 
vrijwilligers naar de gezinnen en voerden enkele 
bemoedigende gesprekken met de ontvangende 
gezinnen. 
Een andere vrijwilliger die meeging met de 
verdeling van de groentepakketten aan seniore 
burgers zei dat het een goed gevoel gaf. Enkele 
senioren waren zeer blij te zijn met de geste, maar 
meer nog met de aandacht die de parochie op deze 
manier aan hen schonk. Wij hopen dat dit project 
niet eenmalig zal zijn, maar dat wij als parochie dit 
op geregelde basis zullen doen. Samen kunnen wij 
het doen.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Dertiende zondag door het jaar A

Eerste lazing: II Koningen 4, 8 – 11. 14 – 16.a
Toen Eliseus op zekere dag te Sjoenem kwam, 
werd hij daar door een voorname vrouw aan tafel 
genodigd. En wanneer hij in het vervolg daar 
voorbijkwam, ging hij er altijd heen, om te eten. 
Daarom zei de vrouw tot haar man: Zie eens; ik 
heb gemerkt, dat de gast, die altijd bij ons komt, 
een heilige godsman is. Laat ons boven een klein 
kamertje voor hem inrichten, en er een bed, een 
tafel, een stoel en een lamp neerzetten; dan kan hij 
daar zijn intrek nemen, wanneer hij bij ons komt. 
Toen Eliseus dus op zekere dag weer aankwam, 
kon hij de bove- nkamer betrekken en ging er 
rusten. Hierop had hij aan Gechazi gevraagd: Maar 
kunnen we dan helemaal niets voor haar doen? 
En deze had geantwoord: Wel zeker; ze heeft geen 
zoon, en haar man is oud. Toen had Eliseüs gezegd: 
Roep haar. Zo was Gechazi haar gaan roepen, en nu 
stond ze aan de deur. En Eliseus sprak: Het volgend 

jaar om deze tijd drukt ge een zoon aan uw hart. 
Ze antwoordde: Neen heer; man Gods, misleid uw 
dienares toch niet.

Antwoordpsalm: 
Psalm 89 (88), 2 – 3. 16 – 17. 18 – 19

Tweede lazing: Romeinen 6, 3 – 4. 8 - 11
Broeders en zusters, gij weet toch, dat de doop, 
waardoor wij één zijn gewor¬den met Christus 
Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door 
de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, 
opdat ook wij, zoals Christus door de macht van 
zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw 
leven zouden leiden. Indien wij dan met Christus 
gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem 
zullen leven:   want wij weten dat Christus, 
eenmaal van de doden verre¬zen, niet meer sterft: 
de dood heeft geen macht meer over Hem. Door 
de dood die Hij is gestorven, heeft Hij eens voor 
al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij 

leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook 
gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en 
levend voor God in Christus Jezus.

Evangelielezing: Matteus 10, 37 - 42
Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij 
niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint 
dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis 
niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. 
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn 
leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wie u 
opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt 
Hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet 
opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon 
van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam 
mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens 
is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. 
En wie een van deze kleinen al was het maar een 
beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, 
voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet 
ontgaan.'

Deze zondag zegt Jezus in het evangelie on-der 
andere dat wie een profeet ontvangt zelf het loon 
van een profeet zal ontvangen. In de eerste le-zing 
uit 2 Koningen lijkt ook precies dat te gebeuren: 
een vrouw uit Sunem ontvangt gastvrij de profeet 
Elisa en krijgt als ‘beloning’ een zoon. Maar het 
gaat hier niet om een simpel ’voor wat hoort wat’. 
De tussenliggende verzen die vandaag niet gelezen 
worden (2 Koningen 4,12-13), laten zien dat Elisa 
iets anders opperde om de vrouw te bedanken: voor 
haar pleiten bij de koning. En dat is wat uiteindelijk 

zal gebeuren. Maar daar moeten we nog op wachten 
tot in hoofdstuk 8 (8,1-6).

Elisa en de vrouw uit Sunem
Een lange reeks verhalen (1 Koningen 19 - 2 
Koningen 13) vertelt over de profeet Elisa. Hij is een 
godsman, net zoals zijn voorganger Elia. Dat hij een 
godsman is, wordt duidelijk uit de gebeurtenissen 
die plaatsvinden dankzij zijn optreden. De vrouw 
uit Sunem heeft op ver-schillende plaatsen een rol 
en komt voor het eerst voor in het verhaal van de 

eerste lezing. Kort erna ontmoet Elisa haar weer. 
Dan blijkt haar inmiddels geboren zoon gestorven te 
zijn. Elia wekt hem tot leven (2 Koningen 4,18-37). 
In 8,1-6 ten slotte vertelt de vrouw de koning over 
deze dodenopwekking. Op grond van dit getuige-
nis zal zij haar huis en grond terugkrijgen. Huis, 
grond en een zoon: deze vrouw heeft toekomst!Ze 
krijgt geen naam. Ze wordt geïntroduceerd als 
‘voor-name vrouw’ (4,8) die de profeet uitnodigt en 

wordt vervolgd op pagina B2
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Bovenop de kwestie van het bestuurlijke, had u 
ook te maken met de dreiging van het coronavirus, 
COVID-19. Ook hier hebt u, het volk van God, 
gehoor gegeven aan de oproep om de dreiging 
van het virus op afstand te houden. Ik heb de 
zeer merkbare inspanningen van velen gezien 
om hun maskers te dragen, om de handen wassen 
en te ontsmetten, om afstand te houden en 
samenkomsten te beperken. Ik ben er zeker van 
dat dit heeft bijgedragen tot de relatief lage stijging 
van besmettingen. Dit is wat wij moeten behouden 
om de dreiging te overwinnen. Ik heb gehoord 
van de vele positieve en creatieve initiatieven 
van mensen die thuis werken, de toegang tot 
lessen op afstand, het contact onderhouden en het 
bemoedigen door middel van streaming en Zoom. 
Ik heb rapporten gehad van velen die hun geloof 
vieren in hun huizen en met hun families en ook 
met de bredere gemeenschap via diverse digitale 
mogelijkheden. Guyana is het huis voor vele 
religies en velen belijden en vieren hun geloof in 
hun dagelijkse leven. Het is prachtig om te zien.

We weten dat niet iedereen volledig de ernst van 
de dreiging van COVID-19 heeft begrepen. Niet 
iedereen heeft in zijn geheel het offer gebracht 
voor dat waar we allemaal toe geroepen zijn te 
doen om elkaar te beschermen. Laten we doorgaan 
met het reiken naar dat deel van het lichaam en 
breng het in de mainstream van het leven en de 
liefde. Er zijn berichten dat binnen een aantal van 
onze huizen waar relaties gespannen zijn, meer 
nog vanwege de lockdown en het thuis blijven en waar kinderen thuis zijn van school, dat er gevallen 

van gewelddadig gedrag zijn. Dit is een zeer 
verontrustende realiteit voor ons en laat vreselijke 
wonden en littekens op het lichaam van Gods volk. 
Nu en in de nasleep van COVID-19 moet een all-out, 
gecoördineerde inspanning worden gehandhaafd 
zodat het volste respect getoond wordt. We moeten 
samen alles doen om dit geweld in al zijn vormen te 
verwijderen uit ons midden.

U het volk, het lichaam van deze natie, hebt stand 
gehouden gedurende de hele periode waarin het 
land met de verwerking van de telling te maken 
had en de dreiging van een pandemie. Wat u hebt 
gedaan geeft een zeer positieve getuigenis van 
deze natie. U hebt geloofd, de hoop verduurzaamd 
en naar elkaar omgekeken in de liefde. Vanuit deze 
zeer stevige positie kunt u zich nu met legitieme 
verwachtingen richten op dat deel van het lichaam, 
het gekozen leiderschap, bestaande uit regering 
en de oppositie, om hen erop te wijzen uw stem 
te respecteren en te handelen in toegewijde 
dienstbaarheid en toezicht op alle zaken die 
betrekking hebben op uw welzijn. U, de mensen 
van deze natie, en de manier waarop u zich hebt 
gepresenteerd, zijn geschenken in de handen van 
degenen die gekozen zijn om te besturen. We 
bidden dat het hele lichaam een weg voorwaarts 
zal banen, samenkomen als een geheel – One 
People, One Nation, One Destiny – getekend met de 
blijvende gaven van geloof, hoop en liefde.

+ Francis Alleyne OSB
Bisschop van Georgetown

Open brief bisschop Alleyne van Georgetown

hem her-kent als een heilig man, zoals ze tegen haar 
echtgenoot zegt. Om die reden zorgt ze voor een 
dakkamer waar de profeet kan verblijven, dezelfde 
kamer waar haar gestor-ven zoon tot leven komt 
(4,21). Haar laatste optreden is aan het hof van de 
koning, waar de knecht van Elisa, Ge-chazi, juist 
vertelt over de grote daden van de godsman, en de 
vrouw de betrouwbaarheid daarvan onderstreept 
met haar getuigenis en haar zoon als levend 
voorbeeld. Deze episoden over Elisa en de vrouw uit 
Sunem ken-nen een ontwikkeling in vier stappen: 
- de vrouw is gastvrij; - de vrouw wordt beloond 
met een zoon;- de zoon wordt tot leven gewekt; - de 
vrouw roemt de profeet. We hebben dan echter 
wel, net als de lezing van van-daag, een aantal 
verzen overgeslagen. In deze verzen biedt Elisa de 
vrouw aan een goed woordje voor haar te doen bij 
de koning. De vrouw slaat dat af, ze heeftgenoeg 
aan haar eigen leven te midden van haar eigen 
volk. Pas dan komt de knecht van Elisa op het idee 
de vrouw een zoon te beloven. Deze zoon wordt 
geboren, maar sterft. Wat heb je aan zo’n belofte, 
zo’n beloning? Zo zegt ook de vrouw: ‘Heb ik u soms 
om een zoon ge-vraagd? Heb ik niet gezegd dat u 
geen valse hoop moest wekken?’ (4,28). (Dit hele 
verhaal vertoont overigens sterke gelijkenis met 1 
Koningen 17,17-24, over Elia). De zoon wordt weer 
tot leven gewekt, maar dat is niet de plot van de 
gebeurtenissen. Op het woord van de pro-feet gaat 
de vrouw, gedreven door hongersnood, onder de 
Filistijnen wonen. Als zij zeven jaar later terugkeert, 
vervoegt ze zich bij de koning om haar huis en land 
te-rug te ontvangen. De knecht Gechazi vertelt juist 
op dat moment aan de koning over de grote daden 
van Elisa, die wel een godsman moet zijn. Op grond 
van het feit dat de vrouw deze godsman als ‘heilig 
man’ herkende en zij kan getuigen dat hij haar zoon 
tot leven heeft gewekt, krijgt de vrouw waar zij 
om vraagt. De oorspronkelijkegedachte van Elisa, 

om voor de vrouw een goed woordje te doen bij de 
koning, gaat via de knecht Gechazi in ver-vulling. 
Het woord van de profeet is betrouwbaar.

Een betrouwbaar woord
Er loopt een tweede spoor door deze verhaallijn 
heen: de opwekking van de dode. Elisa is in de 
voetsporen getreden van zijn voorganger Elia in 
een periode waarin de Baälverering toptijden be-
leeft. Ook het koningshuis is verdorven. De Heer 
heeft daarom Elia aan Israël en het koningshuis 
de vernieti-ging doen toezeggen (1 Koningen 
19,14-18; 21,17-29). Elisa is nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen aan het hof, waarbij de koningen 
elkaar vermoorden en doen wat slecht is in de 
ogen van de Heer (2 Koningen 8-9). Het is er een 
aaneenschakeling van moord en doodslag. Tot de 
laatste telg zullen de afvalligen afgeslacht wor-
den. Maar dwars door dood en verderf heen klinkt 
dan dat andere geluid: de profeet Elisa die leven 
geeft. Het is de vrouw uit Sunem die dit hoopvolle 
teken aan het licht brengt. Zij en haar zoon maken 
de levenwekkende kracht van Elisa zichtbaar, 
een kracht die over de dood heen reikt: zelfs het 
gebeente van Elisa kan doden doen verrijzen 
(13,21). 
Het is dus niet alleen de profeet die een goed woord 
doet voor de vrouw, het is wederzijds. De woor-
den van de vrouw klinken als een getuigenis: Elisa 
ís een godsman, hij wekt een dode tot leven, zijn 
woord is be-trouwbaar.

Een keuze maken
De evangelielezing is het slot van de zendingsrede 
van Matteüs. Jezus geeft zijn twaalf apostelen de 
opdracht te verkondigen dat het koninkrijk van de 
hemel nabij is (10,7). De apostelen treden in het 
voetspoor van Jezus. Hun opdracht klinkt als echo 
op in 4,17: ‘Vanaf dat mo-ment begon Jezus zijn 

verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!’ Maar het is geen 
zorgeloze opdracht: de apostelen zullen zijn ‘als 
schapen onder de wolven’ (10,16). Jezus zegt dat Hij 
niet is gekomen om vrede te brengen: generaties 
zullen tegen elkaar opstaan omwille van Hem. De 
verzen 10,37-39 zijn een waarschuwing aan de 
apos-telen én aan wie hun boodschap horen. De 
trouw aan Jezus gaat boven de liefde voor ouders 
en kinderen. Wie Jezus wil volgen, zal zijn kruis op 
moeten nemen. Mat-teüs laat deze zelfde woorden 
later nogmaals horen in zijn evangelie (16,24-25). 
Daar staan ze in de onmid-dellijke context van 
het te verwachten lijden van Jezus. Het navolgen 
van Jezus betekent ook de lijdensweg van Jezus 
moeten gaan. Bij de andere evangelisten vinden we 
woorden van gelijke strekking, wat zal betekenen 
dat de leerlingen deze consequenties van het 
kiezen voor Jezus zien als de kernhouding voor 
de navolging (zie Lucas 9,23-24; 14,26-27; 17,33; 
Marcus 8,34-35; Johannes 12,25). De keuze doet 
zich voor in het leven van iedere dag: in de omgang 
van ouders en kinderen, het kiezen voor jezelf of een 
ander, de confrontatie met het lijden
De verzen 10,40-42 laten zich echter positief uit 
over het ontvangen van Jezus. Het gaat niet over 
de beloning zelf, want waaruit de beloning bestaat 
doet niet ter zake. Belangrijk is de motivatie van 
waaruit gehandeld wordt, het ontvangen van 
degenen die als Jezus je weg kruisen: een profeet 
ontvangen, omdat hij een profeet is, zoals de vrouw 
uit Sunem; een rechtvaardige ontvangen, om-dat 
hij rechtvaardig is; een beker koel water geven aan 
een van de geringen (zie Matteüs 11,11; 18,6.10.14), 
om-dat hij een leerling is – dingen die voor iedereen 
haal-baar zijn, zoals het aanbieden van een beker 
koud water. Het is deze opdracht waarmee de 
leerlingen op pad ge-stuurd worden, het is in deze 
daden dat het koninkrijkvan de hemel dichtbij komt.



OMHOOG zondag 28 juni 2020 KATERN B – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 17 juni 
2020 sprak de paus, in zijn zevende catechese, over 
het gebed van Mozes.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
God had nooit te maken met gemakkelijke bidders. 
Vanaf de eerste dag van zijn roeping zal ook Mozes 
geen eenvoudige gesprekspartner zijn.

Mislukkeling
Wanneer God hem roept, is Mozes eigenlijk  een 
mislukkeling. In het boek Exodus staat geschreven 
dat hij een vluchteling is in het gebied van Midjan. 
Van jongs af kiest hij de kant van de onderdrukten.     
Vrij snel beseft hij dat hij, ondanks alle goede 
bedoelingen, geen gerechtigheid kan bereiken, 
hoogstens geweld. Zo komt een einde aan zijn 
dromen van succes. Mozes is niet langer een 
veelbelovende ambtenaar. Hij is iemand die zijn 
mogelijkheden heeft verspeeld en nu een kudde 
hoedt die niet eens de zijne is. 

In de stilte van de woestijn van Midjan roept God 
hem vanuit de brandende doornstruik: Ik ben de 
God van uw vaderen, de God van Abraham, de God 
van Isaak en de God van Jakob. Mozes bedekt zijn 
gezicht, want hij durft niet naar God op te zien. (Ex 
3,6).

Gebrek aan vertrouwen
God spreekt tot Abraham en nodigt hem uit 
opnieuw zorg te dragen voor het volk Israël. Maar 
Mozes antwoordt met tegenwerpingen. Hij is niet 
waardig voor deze zending, hij kent Gods naam 
niet, de Israëlieten zullen hem niet geloven en 
hij stottert … veel tegenwerpingen en angsten.       
Waarom hebt U mij gezonden? Waarom wilt U 
dit volk bevrijden? In het boek Numeri komt de 
dramatische passage voor waarin God Mozes 
zijn gebrek aan vertrouwen verwijt, gebrek dat 
zal verhinderen dat hij het beloofde land zal 
binnengaan (cf. Nu 20,12).

Een mens zoals wij
Hoe kan Mozes bidden met al die angsten en met 
een hart dat vaak wankelt? Mozes lijkt een mens 
zoals wij. Ook wij ervaren het. Hoe kunnen wij, 
vol twijfels, toch bidden? We slagen daar niet in.  
Mozes is sterk, maar heeft ook zijn zwakheden.
Hij heeft van God de opdracht de Wet aan zijn volk 
te brengen, stichter van de goddelijke eredienst 
te zijn, bemiddelaar van de hoogste geheimen. 
Ondanks al deze redenen zal Mozes solidair blijven 
met zijn volk,  vooral in tijden van bekoring en 
zonde. Hij heeft nooit de herinnering aan zijn  volk 
verloren, is nooit zijn wortels vergeten.

Vergeet je wortels niet
Mozes is zo bevriend met God dat hij met Hem 
kan spreken van aangezicht tot aangezicht (cf. Ex 
33,11). Hij blijft een vriend van de mensen en heeft 
medelijden met hun zonden, met hun bekoringen, 
met het onverwachte heimwee van de ballingen 
naar het verleden, toen zij in Egypte waren.
Mozes verloochent God en zijn volk niet. Hij blijft 
in lijn met zijn bloed en met de stem van God. Hij 
vergeet zijn wortels niet.

Mozes is dus geen alleenheerser en geen tirannieke 
leider. Integendeel, het boek Numeri noemt hem 
de meest bescheiden mens op aarde(Nu 12,3). 
Ondanks zijn bevoorrechte plaats behoort Mozes 
tot de armen van geest; hij leeft in het vertrouwen 

dat God hun voedsel voor onderweg zal geven. Hij 
is een volksmens.

Brug tussen hemel en aarde
Voorspraak is de wijze van Mozes’ bidden. Zijn 
geloof in God vormt een onlosmakelijk geheel 
met de vaderlijke zorg voor zijn volk. De Schrift 
beschrijft hem meestal met geheven handen, 
gericht naar God, als ware hij met zijn persoon 
de brug tussen de hemel en de aarde. Zelfs op de 
moeilijkste momenten, zelfs op de dag dat het volk 
God en Mozes als gids verwerpt door een gouden 
kalf te maken, voelt Mozes zich niet geroepen zijn 
volk te verloochenen.

Hij verloochent God noch volk. Hij zegt aan God: 
Helaas, dit volk heeft zwaar tegen U gezondigd 
door een god van goud te maken. Kunt U hen toch 
geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap 
mij dan uit het boek dat U hebt geschreven (Ex 
32,31-32).

Voorspreker
Mozes verraadt zijn volk niet om carrière te 
maken. Hij is een voorspreker, een bruggenbouwer 
voor zijn geschiedenis, voor zijn volk en voor 
God die hem heeft geroepen. De herders zijn de 
bruggen tussen het volk waartoe zij behoren en 
God, waaraan zij door roeping toebehoren. Zo is 
Mozes: Heer, vergeef hun zonde. En als Gij hen niet 
kunt vergeven, schrap mij dan uit het boek dat Gij 
geschreven hebt. Ik wil geen carrière maken ten 
koste van mijn volk.
En dit is het gebed dat ware gelovigen in hun 
geestelijk leven cultiveren. Zelfs als zij het falen 
van mensen en hun verwijdering van God ervaren, 
wijzen de bidders deze mensen niet af. De houding 
van voorspraak is kenmerkend voor de heiligen 
die, in navolging van Jezus, 'bruggen' zijn tussen 
God en zijn volk.

Pontifex
Mozes is de grootste profeet van Jezus, onze 
pleitbezorger en voorspreker.

Ook vandaag is Jezus de 'pontifex', de brug tussen 
ons en de Vader. Jezus is onze voorspreker. Hij 
toont de Vader de wonden die de prijs zijn voor 
onze redding.

Mozes is de voorafbeelding van Jezus die vandaag 
voor ons bidt en voor ons ten beste spreekt. Hij 
spoort ons aan met dezelfde vurigheid te bidden 
als Jezus, ten beste te spreken voor de wereld, ons 
te herinneren dat zij, ondanks al haar zwakheden, 
altijd God toebehoort. Allen zijn van God. De 
lelijkste zondaars, de slechtste mensen, de meest 
corrupte leiders, zij zijn kinderen van God en Jezus 
voelt dat en spreekt voor allen ten beste.

Smeekgebed
Met het smeekgebed bidt de heilige, de 
rechtvaardige, de voorspreker, de priester, 
de bisschop, de paus, de leek, elke gedoopte 
onophoudelijk voor de mensen, op elke plaats 
en tijd van de geschiedenis. Laten we aan Mozes 
denken, de voorspreker. En wanneer de neiging 
in ons opkomt om iemand te veroordelen en we 
inwendig boos worden, laten we dan voor hem 
bidden en hem niet veroordelen. Het zal ons enorm 
helpen.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

geloofsverdieping
Veroordeel de zondaar niet maar bid voor hem!
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is in een droom ook een symbool van een nieuw 
begin.

Gebed
God van het verbond, U bent barmhartig en begaan 
met mensen. Ik vraag U: raak mij aan met uw 
Woord. Geef dat ik het hoor en bewaar. Doe mij 
groeien in het vertrouwen dat niet het kwade het 
laatste woord heeft, maar dat uw liefde alles zal 
overwinnen. Dat vraag ik U voor vandaag en alle 
dagen, totdat alles zal zijn voltooid. Amen.

Dagtekst
Lucas 17,21: Het Rijk Gods is midden onder u.

Overweging
‘Geluk is zo broos als glas’: het is spreekwoordelijk, 
geluk kun je niet vasthouden. Je kunt het slechts 
met tedere handen ontvangen, het betasten en 
aanraken. Wanneer je het geluk voortdurend als 
een glas in je handen houdt, ben je niet in staat om 
handelend op te treden. Daarom kun je het geluk 
beter uit handen geven, het naast je neerzetten, om 
datgene te kunnen doen wat op dat moment nodig 
is, waar je zin in hebt. En wanneer jij weer wilt, 
kun je het geluk als een kostbaar glas in je handen 
nemen en het bewonderen. Als je het altijd wilt 
vasthouden, breekt het zeker.

Gebed
God, uit uw hand komt alle leven voort. U kent mij 
en weet hoe moeilijk het soms is om van mijzelf 
te geven, van mijn bezit, en om los te laten wat 
mij bezighoudt. Laat uw Woord mijn hart openen, 
zodat het ontvankelijk wordt en kan ingaan op uw 
uitnodiging van liefde. Dat bid ik U door mijn Heer 
Jezus Christus, die met U leeft in de eeuwen der 
eeuwen. Amen.

zijn. Wij mensen zijn deel van de schepping. Hierbij 
is het onbetwistbaar dat de mens in de wereld een 
speciale plaats toekomt. De mens mag levende 
wezens en dingen gebruiken, maar hij moet zich 
steeds voor ogen houden dat ook zij deel van de 
schepping zijn en nooit louter een massa in zijn 
hand kunnen zijn, waarover de mens de vrije 
beschikking heeft.

Gebed
Barmhartige God, Gij schenkt aan alles wat op 
aarde leeft kracht om te groeien en vrucht te 
dragen. Ik bid U: verlicht mij met uw Woord 
en zend mij uw Heilige Geest, opdat ik kan 
onderscheiden wat het leven dient en wat het leven 
schaadt. Leer mij steeds meer te vertrouwen op uw 
wijsheid die alles ten goede keert. Dat vraag ik U 
in naam van Jezus, uw geliefde Zoon en mijn Heer. 
Amen.

Dagtekst
Jer. 17, 7: Gezegend is hij die op de HEER vertrouwt, 
en zich veilig weet bij Hem.

Overweging
Het is een grote genade wanneer je jezelf kunt 
aanvaarden. Maar de grootste genade is: jezelf 
kunnen vergeten. Mensen kunnen constant bezig 
zijn met zichzelf. Wanneer ze op vakantie zijn, 
kunnen ze zich niet concentreren op de schoonheid 
van het landschap, omdat ze zich afvragen of ze 
wel de goede vakantie hebben geboekt. Wanneer 
ze iemand ontmoeten, vragen ze zich af wat hij 
van hen denkt. Daarom zijn ze geblokkeerd om 
werkelijk met hem betrekkingen aan te knopen. 
Wanneer ze bidden, vragen ze zich af wat het hun 
oplevert. Bij alles wat ze doen, staat hun ego hen in 
de weg. Wanneer je jezelf kunt vergeten, dan kun jij 
je helemaal concentreren op datgene wat er op dat 
moment is. Alleen wanneer je jezelf vergeet, ben 
je werkelijk present. Alleen wanneer je ophoudt 
om constant te denken aan jezelf en je invloed 
op anderen, kun je iemand werkelijk ontmoeten, 
een gesprek met hem beginnen en genieten van 
datgene wat er tussen jullie ontstaat.

Gebed
God, onze Vader, in Jezus, uw Zoon, hebt Gij 
geopenbaard welke wereld U voor ogen staat. Ik 
bid U: doe mij zijn woorden verstaan en laat uw 
koninkrijk aan het licht komen in de kleine en 
alledaagse dingen van mijn bestaan. Dat vraag ik U 
door mijn Heer Jezus Christus, Hij die uw wil heeft 
volbracht ten einde toe en die met U leeft in de 
eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Lc. 12, 31: Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere 
dingen zullen je erbij gegeven worden.

Overweging
In een droom is het kind altijd het symbool van iets 
nieuws dat in ons groeit. Het staat hier voor het 
onvervalste en oorspronkelijke beeld dat God van 
ons heeft gemaakt. Soms dromen we dat we een 
gekwetst kind op de arm hebben of dat we het kind 
laten vallen. We vergeten het en laten het ergens 
alleen achter. Dan wil de droom ons aansporen 
om zorgvuldiger en bewuster om te gaan met het 
kind in ons. We krijgen een besef van wie we zijn. 
Maar dan vallen we toch terug in de oude rollen 
en patronen. We kwetsen het kind in ons. Het kind 

Dagtekst
1 Kon. 19,8: Gesterkt door het voedsel liep hij 
veertig dagen en nachten, tot hij de berg van God, 
de Horeb bereikte.

Overweging
We denken vaak dat we elkaar moeten kennen en 
begrijpen voordat we samen de eucharistie vieren. 
Natuurlijk is het goed als degenen die aan het 
lichaam en bloed van Christus deel hebben elkaar 
persoonlijk kennen, maar regelmatig samenkomen 
voor de eucharistie schept ook een eigen vorm van 
verbondenheid. Het is een saamhorigheid op het 
spirituele vlak, die ver uitgaat boven de ‘weetjes’ 
die mensen over elkaar kunnen hebben. In de 
eucharistie samen het goddelijk mysterie beleven 
van Jezus’ dood en verrijzenis schept gemeenschap. 
Dan ken je elkaar in Christus.

Gebed
God van eeuwigheid, door alle tijden heen doet 
U van zich spreken en laat U mensen delen in uw 
barmhartigheid. Ik bid U: open mijn ogen en oren 
en maak mijn geest toegankelijk voor het Woord 
dat U tot mij spreekt. Bewaar mij in verbondenheid 
met allen die leven in uw liefde, in uw vrede. Dit 
vraag ik U omwille van Jezus, mijn Heer, die met 
mij is, vandaag en voor altijd. Amen.

Dagtekst
Ef. 5, 2: Leid een leven van liefde, zoals ook 
Christus ons heeft liefgehad.
 
Overweging
Door het vieren van de eucharistie worden Jezus’ 
dood en verrijzenis werkelijkheid voor ons. Eten 
en drinken van het lichaam en bloed van Christus 
verenigt ons sterfelijk lichaam met de verrezen 
Christus. Ons sterven betekent, net als dat van 
Jezus, niet onze ondergang maar een doorgang 
naar nieuw leven. Zo versterkt en verdiept de 
eucharistie de doorgang die we eerder al maakten 
in de doop. De eucharistie is het sacrament waarin 
de genade die we bij de doop ontvingen volledig 
ons deel wordt.

Gebed
God, U zaait uw Woord in mensen uit en geeft het 
groeikracht om wortel te schieten. Maak mijn hart 
tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk voor 
ieder woord dat komt uit uw mond, en laat het in 
mij vrucht dragen. Dat vraag ik U door Jezus, uw 
Woord voor deze wereld, vandaag en alle dagen, tot 
in uw koninkrijk. Amen.

Dagtekst
Lc. 1, 52: Machthebbers heeft Hij van hun troon 
gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.

Overweging
Als de mens van onze tijd zich door valse mythes 
laat verleiden, heeft hij geen oog meer voor de 
levende rijkdommen en de hoop die verborgen zijn 
in de schepping, het prachtige geschenk van de 
goddelijke voorzienigheid voor de hele mensheid.
De wereld is schepping, is ons als leven 
toevertrouwd. De wereld is een gave van God; ze is 
aan de mensen geschonken en wij geven ze verder. 
Wij hebben niet het recht ze te vernietigen of met 
hypotheken te belasten, die niet meer berekenbaar 
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