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In liefde samen op weg

Ondersteunt u het werk van 
Omhoog. 

SRD-girorekening, nummer 10.35.169 - DSB

Gelieve de storting te doen met vermelding van 
“donatie OMHOOG”.

Samen kunnen wij bijdragen in de groei van het 
liefdeswerk in naam van onze lieve Heer Jezus 

Christus. 

Er zijn reeds donaties binnengekomen ter 
ondersteuning voor het werk van Omhoog. 

Wij danken u voor de geleverde bijdrage.

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

Opgericht 01 januari 1956

OMHOOG
Preek van Mgr. Choennie op het feest van Maria Moeder Gods

In zijn homilie aan het begin van het nieuwe jaar 
liet monseigneur Choennie zich inspireren door 
Maria, die alles wat ze over het kind Jezus hoorde 
in haar hart bewaarde. In de Bijbel is het hart de 
plaats waar God rechtstreeks tot ons spreekt en 
waar we onze levensbesluiten nemen. De bisschop 
vroeg de gelovigen daarom het beleidsplan oktober 
2022 tot oktober 2026 in hun hart te bewaren.

Ontstaan beleidsplan
Het huidige beleidsplan is de vrucht van een 
zorgvuldig luisterproces. Monseigneur en zijn 
staf hebben eerst speerpunten geformuleerd die 
gebaseerd waren op een brede consultatie van 
de gelovigen in het Congresgebouw aan het begin 
van zijn ambtstermijn. Verder is dit beleidsplan 
een voortzetting en nadere uitwerking van de 
beleidsplannen van Mgr. De Bekker en Mgr. 
Zichem. De wapenspreuk van Mgr. Zichem: ‘Door 
de liefde trok Hij allen tot zich’ en de encycliek van 
paus Benedictus XVI ‘Deus Caritas Est’, klinken 
door in de wapenspreuk van Mgr. Choennie: 
‘Bemin God en je naaste.’ Het is de liefde waar alles 
om draait en zo kwam de titel voor het beleidsplan 
tot stand: ‘In liefde samen op weg.’ In zijn homilie 
verduidelijkte de bisschop ieder woord in de 
titel, waarna hij de impact nader bekeek van de 
coronapandemie en het synodaal proces dat paus 
Franciscus afkondigde.

In
Het eerste woord in het beleidsplan kan het 
beste begrepen worden als het Engelse woord 
into: naar binnen gaan. In liefde wil dus zeggen 
groeien into de liefde. Zoals we in (into) Christus 
zijn, we groeien in Christus, we worden steeds 
meer als Christus. We groeien in de liefde en 
worden zo steeds meer de liefde zelf. We moeten 
ons dus voortdurend laten vormen door de liefde 
want,  zoals de Libanese dichter Kahlil Gibran het 
verwoordde, zoals de tuinman de bomen snoeit om 
beter te groeien, zo zal de liefde ons snoeien.

Liefde
Over dit onderwerp heeft paus Benedictus XVI een 
encycliek geschreven en de bisschop verlangt dat 
we als lekengelovigen eens de moed opbrengen dit 
stevig document te lezen. God is liefde, en uit liefde 
voor ons heeft Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden 
om voor ons te sterven. Geen grotere liefde kan 
iemand hebben, zegt Jezus, dan zijn leven te 
geven voor zijn vrienden. Paulus zal ons blijven 
herinneren dat wij zonder de liefde niets zijn. Al 
geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood, zonder 
de liefde baat het mij niets.
De grootste goddelijke deugd is als uitgangspunt 
genomen omdat het in de wereld alles om geld, 
aanzien en macht gaat. Zo mag het niet zijn onder 
jullie, zegt Jezus, wie onder jullie de grootste wil 
zijn, moet dienaar van allen zijn. Dat mogen geen 
mooie woorden blijven. We mogen volgens Jacobus 
niet liefhebben met woorden en leuzen maar met 

concrete daden. Helaas constateert de bisschop 
dat dezelfde aardse kleinzieligheden worden 
meegenomen in het kerkelijk werk. De eerste 
christenen konden groeien omdat de omstanders 
konden zeggen: zie hoe ze elkaar liefhebben. Een 
oude Chinese man liet zich vijftig jaar geleden 
dopen niet nadat hij de Bijbel had gelezen of 
jarenlang catechese had gevolgd of omdat de 
liturgie hem zo boeide, maar nadat hij zag hoe 
liefdevol de zusters van het Vincentiusziekenhuis 
voor zijn vrouw hadden gezorgd, zei hij: ‘Mi wani 
dopu lomsu.’

Samen
De wereld wordt steeds meer individualistischer 
en daardoor egoïstischer. We leven in een 
‘I-generation’. We komen zo steeds meer als los 
zand aan elkaar te hangen. Het is een thema van 
het tweede concilie dat de kerk het volk van God 
is dat samen onderweg is. Het gaat er niet om 
dat we als individuen Jezus aannemen als onze 
persoonlijke heiland en verlosser, maar dat we zijn 
volk worden waar ieder een plaats heeft: de zieke, 
de bejaarde, de marron, de inheemse, de baby en 
de tiener, de werkloze en de analfabeet etc. De kerk 
mag nooit een one man show zijn van de pater of de 
voorzitter van een werkgroep. Alles wat we doen 
moet gezamenlijk gebeuren in overleg.

Covid
Nadat het beleidsplan in 2020 uitkwam, brak de 

pandemie door in Suriname. We konden niets meer 
samen doen. We leefden geïsoleerd van elkaar. 
De bisschop had gehoopt dat we niet zouden 
terugkeren naar het ‘normale leven’ maar dat we 
geleerd zouden hebben dat niet onze bezittingen 
en onze bankrekeningen belangrijk zijn maar 
onze partner, onze kinderen en vrienden. Helaas 
hebben wij niets van deze wake-up call geleerd 
en vervallen we in onze oude gewoonte van een 
cultuur van de dood waarbij we de schepping 
meesleuren in de ondergang. Het enige dat we van 
covid hebben geleerd is dat we niets van covid 
hebben geleerd.

Synodaal proces
De paus lanceerde bijna gelijktijdig met het 
beleidsplan het synodaal proces om uit te 
groeien tot een synodale kerk. Synode betekent 
letterlijk: samen op weg. Het belangrijkste daarbij 
is dat we naar elkaar luisteren bij iedere stap 
die we zetten in de kerk. De paus gaf ons drie 
kernwaarden mee die uitgebouwd moeten worden 
tijdens het synodaal proces. Deze zijn communio 
(gemeenschap), participatie en missie. Al deze 
aspecten zijn meegenomen in het beleidsplan en 
daarom is de titel aangepast. Eerst was de titel: 
‘In liefde samen.’  Nu is de titel: ‘In liefde samen 
onderweg.’

Geen punt maar een komma
De bisschop zei dat het beleidsplan geen punt 
is maar een komma. Nu moeten de parochies, 
kerkelijke instellingen, stichtingen en andere 
organisaties binnen de kerk, actieplannen en 
jaarplannen formuleren en uitvoeren.  De hoop is 
dat het beleidsplan niet zoals vele andere plannen 
in een lade verdwijnt en een stille dood sterft.

Nieuwjaar foto. Fotograaf Humberto Tam
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Mededelingen Bisdom
1. Mgr. Choennie besteedde tijdens de plechtige 
Eucharistieviering op nieuwjaarsdag in de 
kathedrale basiliek ruime aandacht aan het 
hernieuwde beleidsplan dat nu zal lopen van 
oktober 2022 tot oktober 2026.

2. Om de kinderen die gehuisvest zijn bij Stichting 
voor het Kind (Stivoki) beter nabij te zijn heeft de 
bisschop besloten voortaan de eucharistieviering 
op de maandagochtend met de DDL-zusters te 
verplaatsen naar de avond. Aanvankelijk met 
tegenzin kwamen de meisjes naar de dienst maar 
eenmaal in de viering deden ze spontaan mee 
hoewel maar een van ze katholiek is. Ze stelden 
vragen aan de bisschop tijdens te preek die geheel 
op hen was gericht. De figuur van Johannes de 
Doper begon hen te intrigeren en ze wilden steeds 
meer weten. Ze begrepen heel goed dat er een 
verschil was tussen het doopsel van Johannes en 
het doopsel in Christus. Ze konden helemaal met 
de bisschop meegaan met de gedachte dat bekering 
en vergeving langzame en moeilijke processen zijn 
die veel geduld vragen. De bisschop kon op alle 
vragen antwoorden behalve de laatste vraag. Een 
van de meisjes wilde namelijk weten of de moeder 
van Johannes de Doper nog leefde toen hij werd 
onthoofd.

3. In de wekelijkse stafvergadering werd heel lang 
stilgestaan bij de begroting over het werkjaar 2023 
die maar niet af kan komen. Er zal meer discipline 
van alle afdelingen gevraagd worden om aan de 
hand van het beleidsplan haalbare jaardoelen 
te stellen gekoppeld aan een realistisch budget. 
Er wordt nog teveel routinematig gewerkt in 
plaats van planmatig. Verder is nagedacht hoe wij 
concreet op korte termijn invulling kunnen geven 
aan het nijpend tekort aan deskundig kader bij het 
pastoraal centrum op de cruciale gebieden van 
liturgie, diaconie, catechese, parochieopbouw en 
jeugdwerk. We zullen hier ‘out off de box’ moeten 
denken en creatieve oplossingen moeten zoeken 
die weinig middelen en menskracht vergen. Verder 
werd nagedacht over het verhogen van de veiligheid 
op het bisschoppelijk erf dat gevormd word 
door de gebouwen aan de Henck Arron- en Mgr 
Wulfinghstraat. De bescherming van het historisch 
erfgoed staat hoog op de prioriteitenlijst van het 
bisdom, maar ook hierin moeten we realistisch 
blijven van wat behapbaar is en wat werkelijk 
historisch is.

4. Op woensdag 4 januari ging de bisschop voor 
in een morgenzegen voor de heer Henri Wong, 
die er op zijn 85ste nog bijzonder vitaal uitziet en 
allerlei zaken onderneemt. Henri Wong is voor 
zijn bijzondere diensten aan de St. Alfonsuskerk 
onderscheiden door de paus met de pro ecclesia 
onderscheiding: de hoogste onderscheiding die 
lekengelovigen kunnen krijgen in de kerk. Henri 
heeft onder de inspirerende leiding van Mgr. De 
Bekker de leiding gehad over een deskundig team 
dat De Mantel heeft getransformeerd tot wat het 
nu is. Onder zijn voorzitterschap heeft De Mantel 
maandelijks het bisdom en de parochie financieel 
weten te ondersteunen. De huidige leiding werkt 
eraan dat die glorietijd weer kan aanbreken, maar 
de covidpandemie en achterstallig onderhoud 
bemoeilijken dat enigszins. Het streven is erop 
gericht spoedig weer te kunnen bijdragen aan het 
bisdom en de parochie. Tijdens het voorzitterschap 
van de heer Wong werd De Schakel, middels een 
lening bij De Mantel, geheel gerenoveerd, maar 
vanwege bestuurlijke onvolkomenheden is het 
nog niet gelukt De Mantel te transformeren tot 
een stichting, die het sociaal-cultureel werk voor 
het bisdom doet op zodanige wijze dat het ook iets 
opbrengt. Het feest van Henri Wong vond plaats te 
Overbridge. Dit ressort heeft Henri met veel visie 

en een enorme doorzettingsvermogen omgetoverd 
tot een idyllisch toeristisch verblijf midden in de 
Amazone, maar toch binnen een uur bereikbaar 
vanuit de stad. Omhoog wenst hem nog vele jaren 
om te genieten van alles wat hij met de genade Gods 
heeft kunnen realiseren.

5. Monseigneur Choennie bracht een 
kennismakingsbezoek aan de nieuwe praeses van 
de EBGS broeder Runaldo Galant. In een anderhalf 
uur durend onderhoud werd er gesproken over het 
beleid dat deze twee leiders van de twee grootste 
christelijke kerken zullen voeren binnen het CCK 
en Sticon. In beide organisaties is beurtelings de 
RK-kerk en EBGS voorzitter of ondervoorzitter. 
Deze langdurige intense vriendschappelijke 
samenwerking heeft veel tot stand gebracht in de 
Surinaamse samenleving.

6. Op vrijdag 30 december 2022 overleed na een 
welbesteed leven, de heer Aten Kam. Hij leed 
aan Alzheimer en was de laatste maanden flink 
afgezwakt. De heer Aten is vrijwel in heel het 
bisdom bekend als de organist, die niet alleen 
tijdens kerkdiensten maar op heel wat andere 
plaatsen vieringen, bijeenkomsten, etc. heeft 
opgeluisterd met zijn prachtig orgelspel. Vooral in 
de Sint Rosakerk en de Sint Bonifaciuskerk is hij 
jarenlang organist gweest. Jarenlang heeft hij ook 
iedere zaterdag het orgel in de kapel van Majella 
bespeeld tijdens de vieringen daar. Wij bidden 
voor de zielerust van Aten en moge hij nu met 
alle muziekanten in de hemel een machtig orkest 
vormen.

7. Op woensdag 4 januari jl. overleed te Hingene 
(België) de eerwaarde pater Wilfried Rossel-
Cambier, lid van de congregatie Oblaten van 
Maria (OMI). Pater Wilfried was een bevlogen 
professor exegese in binnen- en buitenland. Heeft 
in België vele retraites geleid. Hij was pastorale 
medewerker van de zoneploegen van Bornem, 
Puurs-Sint-Amands en Willebroek. Tot tweemaal 
toe was hij de retraiteleider voor de jaarlijkse 
retraite van priesters en religieuzen van het Bisdom 
Paramaribo. De uitvaart is op zaterdag 14 januari.

8. Vertaalproject Deuterocanonieke boeken: Het 
vertaalproject van de deuterocanonieke boeken 
van het Oude Testament, dat in oktober van start 
is gegaan als een gezamenlijk project van het 
Surinaams Bijbelgenootschap en ons Bisdom, begint 
al goede vormen aan te nemen. Ondertussen hebben 
vier vertalers zich gecommitteerd: Gerda Alvares-
Misidjang, diaken Nelson Pavion, Melvin Macintosh 
en Florence Gemerts. Elke vertaler is vanuit het 
project voorzien van een nieuwe laptop met het 
software programma Paratext, dat hen ondersteunt 
bij hun vertaalwerk. Ze hebben een eerste ronde 
trainingssessies gehad van de vertaaldeskundige 
Dr. Marlon Wined. De vertalers hebben ondertussen 
al hun eerste vertaalervaringen opgedaan met 
het vertalen van delen van het boek Tobit. Op 5 
en 6 januari heeft pater Kross, die de exegetische 
deskundige van het project is, hen een diepgaande 
exegetische (bijbelkundige) vorming over het 
boek Tobit gegeven. Dan krijgen ze binnenkort 
een tweede ronde van trainingssessies over 
zaken betreffende het vertalen zelf van de 
vertaaldeskundige Dr. Wined. De vertaalde tekst 
van Tobit wordt daarna door de vertalers afgerond, 
doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. Daarna 
zullen andere teksten uit de deuterocanonieke 
boeken onder de vertalers verdeeld worden.

9. Bezoek pater Michel Remery: Onlangs was op 
werkbezoek aan ons Bisdom pater Michel Remery, 
diocesaan priester van het Bisdom Rotterdam. Hij 
is al enkele keren in Suriname geweest wegens zijn 

inzet voor Surinaamse jongeren die deelnamen aan 
de Wereldjongerendagen van Keulen en Madrid. 
Pater Michel is al vele jaren intensief bezig met 
jeugdwerk en heeft een hele belangrijke serie 
boeken geschreven ter ondersteuning van het 
kerkelijk werk onder jongeren: “Twitteren met God”, 
“Online met heiligen”, “Samen groeien in geloof” en 
“God woont naast je”. De onderliggende werkwijze 
van deze boeken is om in een levendig gesprek te 
gaan met de jongeren en vooral hen aan het woord 
te laten. Vanuit de vragen die bij hen leven, wordt 
dan samen met de jongeren gezocht naar wat de 
Bijbel en wat de Kerk bij die vragen denkt en leert, 
en waarom. De boeken geven een grote rijkdom 
aan achtergrond informatie van alle belangrijke 
aspecten van ons katholiek geloof. Hierbij maken de 
boeken ook gebruik van korte video’s en apps die 
de jongeren op hun telefoon kunnen downloaden en 
waardoor ze op een moderne aantrekkelijke manier, 
die hen aanspreekt, zich kunnen verdiepen in het 
leven als katholiek.  Zo is het materiaal een enorme 
ondersteuning voor het kerkelijk jeugdwerk. Het 
wordt daarom al op vele plaatsen in de wereld 
gebruikt en is al vertaald in allerlei talen zoals het 
Koreaans, Engels, Estonisch, Spaans, Croatisch, 
Arabisch, Duits, Tsjechisch, Frans, Portugees, 
Italiaans, Bulgaars, en nog een aantal talen. Daarom 
geeft pater Michel ondertussen leiding aan een 
groot team van medewerkers. Hij is vanuit zijn 
verbondenheid met Suriname erg geïnteresseerd 
om ook ons Bisdom te ondersteunen om dit 
materiaal te kunnen inzetten voor het jeugdwerk 
en de geloofsvorming van jongeren, maar ook 
binnen de volwassencatechese. In januari zullen 
deze mogelijkheden worden besproken binnen ons 
bisdom.

10. KJS Kathedraal: Voor de jongeren van de 
kathedraal is er een jeugdgroep van start gegaan, 
die de naam draagt van “KJS Kathedraal”. Zo is 
vanaf het begin de band helder met het jeugdwerk 
op bisdomniveau “KJS” (Katholieke Jongeren 
Suriname). In de benedenzaal van AsewaOtono 
waren ongeveer vijftig jongeren samengekomen 
voor de eerste bijeenkomst. De jongeren waren, 
zoals dat vaak is, eerst een beetje stil en schuchter, 
maar gaandeweg de avond, en vooral na hun 
gesprekken in kleine groepjes, werden ze een 
levendig en betrokken. Na deze mooie eerste 
bijeenkomst zullen ze op zondag 8 januari hun 
tweede bijeenkomst hebben: een middag van sport 
en spel in en rond AsewaOtono. De Kathedrale 
Basiliek heeft in dit kader onlangs ook een 
Facebook- en een Instagramsite aangemaakt.

11. Radio Immanuel: Het opstellen van de begroting 
voor 2023 was ook een belangrijk moment van 
evaluatie voor Radio Immanuel. De Vicaris-Generaal 
heeft daar twee online vergaderingen over gehad 
met Richardo Smith (operations-manager) en 
Joyce Ramdhani (consultant). Het afgelopen jaar 
2022 heeft trainingen gekend van het personeel en 
daardoor heel goede groei laten zien in de kwaliteit 
van de programma’s. De nieuwsuitzendingen zijn 
erbij gekomen, die nu, ook door trainingen van 
Joyce, op een hoog niveau staan. Er is verdere groei 
in het aanbod van programma’s en de selectie 
van de muziek, waardoor Radio Immanuel een 
aantrekkelijk radiostation is dat de stem van het 
Bisdom en van ons geloof laat weerklinken binnen 
de Surinaamse samenleving. Dit pad zal in 2023 
worden voortgezet. Er waren enkele tegenslagen 
op het vlak van het personeel, maar dat is door het 
team toch goed opgevangen. Financieel was het 
ook voor Radio Immanuel zwaar, net als voor de 
samenleving als geheel. In een werkvergadering 
met de Vicaris Generaal is een werkwijze opgesteld 
waarmee de radio dit jaar kostendekkend/breack-
even zal draaien.
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Overweging Door pater Esteban Kross:
Dit hoogfeest van Driekoningen is zo belangrijk 
voor de Kerk, dat het als het ware op één niveau 
staat met het kerstfeest. Dit feest sluit de kersttijd 
af, maar doet dat met een heel diep gelovig, 
theologisch beeld. Het beeld namelijk van het Kind 
Jezus, de langverwachte Messias van Israël, die 
gezocht en gevonden wordt door de wijzen uit het 
oosten. 

Van dit beeld heeft de Kerk vanaf het begin af aan, 
de diepe betekenis begrepen. Christus is niet alleen 
geboren voor Israël, het volk waaraan God zich al 
eeuwen lang op bijzondere wijze openbaarde, maar 
in Christus zien we ook waaróm God met Israël 
bezig was, namelijk om álle volkeren tot verlossing 
te brengen. 

De wijzen zoeken, zoals de evangelist uitdrukkelijk 
zegt, “de pasgeboren Koning der Joden”. Dit is het 
beeld: in het midden ligt het pasgeboren Kind 
Jezus. Aan de ene kant staan Maria, Zijn moeder, 
de H.Jozef en de herders: zij vertegenwoordigen 
Gods openbaring aan Israël. En aan de andere 
kant staan de drie wijzen uit het oosten: zij 
vertegenwoordigen alle volkeren der aarde, die 
allen geroepen zijn tot geloof en verlossing in 
Christus.

De traditie van de Kerk begon gaandeweg 
over drie wijzen te spreken en heeft ze namen 
gegeven: Melchior, Balthasar en Caspar. Welke 
gedachten liggen hierachter? Het heeft te 
maken met het gelovig besef dat het ons aller 
verantwoordelijkheid is om Christus en Zijn 
boodschap uit te dragen naar alle volkeren. Dit 
vraagt van ons dat wij steeds weer opnieuw 
nadenken hoe Zijn blijde boodschap vertaald en 
omgezet kan worden in de vele culturen van de 
mensheid. Christus behoort niet alleen Israël toe, 
of de blanke Europese volkeren, maar Hij zelf en 
ook Zijn verlossing, Zijn Woord en de roeping tot 
goedheid en heiligheid moeten weerklinken in alle 
culturen en talen. 

Dat vraagt van ons dat wij onderscheid 
leren maken tussen aan de ene kant de kern, 
het wezenlijke en onveranderlijke van ons 
Christelijk geloof, en aan de andere kant dat wat 
tijdsgebonden en cultuurgebonden is. Niet altijd is 
dat gemakkelijk. Als het Christelijk geloof werkelijk 
omarmd en doorleefd wordt door een andere 
cultuur of generatie dan die waar jij zelf deel van 
bent, dan komen er andere uitingsvormen, een 
andere muzikale uiting van het geloof, andere 
accenten in de gebedsvormen, andere accenten in 
de beleving van het gezinsleven, andere accenten 
bij het doorvertalen van Christus’ woord in het 
morele doen en laten van de mensen. Niet altijd 
gaat dit zonder spanningen. Maar het is een 
noodzakelijke opdracht aan de wereldwijde Kerk, 
om Christus en Zijn Woord en aanwezigheid uit te 
dragen zodat alle volkeren en alle generaties Hem 
zouden leren kennen als de Weg tot het eeuwig 
leven, als het mensgeworden Woord van de Vader.

Nog een tweede punt van overweging bij dit 
hoogfeest. De wijzen volgden de ster omdat zij 
geloofden dat de ster de geboorte aankondigde van 
een grote Koning, die van God een goddelijke taak 
zou meekrijgen om vrede, nieuw leven, hoop en 
herstel van Gods schepping te brengen. Als wij diep 
nadenken over het Woord van God, dan mogen wij 
geloven dat God élke mens een ster meegeeft. 

Commentaar op de Lezingen van het Feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)   (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing (Jesaja 60: 1-6)
Rond 540 v.Chr. verslaan de Perzen de Babyloniërs en worden de nieuwe grootmacht in het Midden-
Oosten. Zij staan de Joodse ballingen toe om weer terug te keren naar Israël en een nieuwe tempel voor 
Jahweh te bouwen in Jeruzalem. Na een enthousiast begin, blijken echter na enkele jaren dat er toch 
weer spanningen zijn gegroeid en dat er toch velen zijn die niet leven naar de idealen en waarden van 
Gods wet. Een profeet staat op die oproept tot bekering, maar hij benadrukt daarin de hoop: niet de 
menselijke tekorten hebben het laatste woord, maar de kracht van Gods verlossende liefde. Hij drukt dat 
uit in pakkende beeldspraak zoals opstaan, zien dat de glorie van God over Zijn volk opgaat, en dat God 
vele volkeren en mensen samenbrengt in een messiaanse vreugde. Met de geboorte van Gods Zoon te 
Bethlehem begint de vervulling van deze profetie.

Eerste lezing: Jesaja: 60 1-6
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over 
u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren maar over u gaat de Heer op en 
zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. 
Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters 
draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen 
en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren 
worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners 
van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luide de roem van de Heer.

Tussenzang:  Psalm 72
Refrein: ALLE VOLKEN DER AARDE HULDIGEN U, HEER.

1. Mijn God, verleen de koning Uw wijsheid, 
de koningszoon Uw rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien  
en welvaart alom tot het einde der maanden.

2. Regeren zal hij van zee tot zee, 
vanaf de rivier tot de grens van de aarde. 
Vorsten van Tarsis,  van verre kusten, 
zenden geschenken. 

Achtergrond van de tweede lezing (Efesiërs 3: 2-3. 5-6)
Ook in de brief van Paulus aan de Efesiërs horen we, net als in de profetie van Jesaja 60 in de eerste 
lezing en in psalm 72 die we daarna hoorden, dat God volkeren in Christus samenbrengt om vrede en 
een hernieuwde schepping tot stand te brengen. De volkeren zijn in Christus geen vreemdelingen of 
buitenstaanders meer, maar huisgenoten van God. Heel sterk benadrukt het Woord hier hoezeer voor 
God alle volkeren, naties en culturen meedoen en tezamen delen in de belofte van het evangelie.

Tweede lezing: Efesiërs 3: 2-3. 5-6
Broeders en zusters, Gij hebt toch vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt die mij met het oog 
op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort 
heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals 
het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus 
medeërfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.

Achtergrond van de evangelielezing:  (Matteüs 2: 1-12)
De evangelist Matteüs richt zich in de eerste twee hoofdstukken van zijn evangelie vooral op de vraag 
wie er mee zullen doen met alles wat God in en door Zijn Zoon aan het doen is. Eerst was er Jozef, die 
door geloof te schenken aan de woorden van de droom, deel wordt van Jezus’ komst en Hem de naam 
Jezus geeft: “God redt”. Daarna zijn er de wijzen uit het oosten, waarin de evangelist met verwijzingen 
naar teksten uit het Oude Testament, zoals Jesaja 60 en psalm 72, laat zien hoezeer Christus gekomen 
is als een Redder voor alle volkeren en hoe met Zijn geboorte het licht van Gods genade over alle naties 
opgaat en allen uitnodigt tot geloof.

Evangelie: Matteüs 2: 1-12
Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen 
uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het 
oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen." Toen koning Herodes dit hoorde werd hij 
verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen 
en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem 
in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt 
niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal 
zijn over mijn volk Israël." Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar 
de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: “Gaat een 
zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat 
ook ik het hulde kan gaan brengen." Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij 
in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef 
staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.  Zij gingen het huis binnen, zagen 
er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun 
schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege 
gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

wordt vervolgd op pagina 4

3. Arabische heersers en Etiopen 
betalen Hem accijns: 
Hem huldigen alle vorsten der aarde 
en alle volken dienen Hem.

4. De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden, 
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden, 
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Overweging Door pater Esteban Kross:
En die ster moeten wij proberen te ontdekken en te 
leren volgen, als we werkelijk gelukkig willen zijn 
in ons leven. 
Jouw ster volgen, de ster die God aan jou heeft 
meegegeven, is meer dan het volgen van een 
bepaalde carrière. Het is eerder het leren volgen 
van de diepe aangevingen van je hart, het beetje 
bij beetje, over de jaren, leren begrijpen welke 
jouw plaats is die God je wilt doen innemen in deze 
wereld: welke levenstaken en welke roeping Hij jou 
geeft. Het is het leren aanvoelen wat Gods plan is 
voor jou persoonlijk, op dit moment in jouw leven. 
Het gaat dan niet alleen om wat Hij wilt dat jij moet 
doen, maar ook om wie God wilt dat je zult zijn als 
mens.

Zo wil God niet alleen de wijzen uit het oosten 
leiden door hun ster, maar zal de ster van 
ons geloof, de ster van onze hoop op Gods 
barmhartigheid met ons, de ster van ons zoeken 
naar Gods aanwezigheid in het bestaan, ons steeds 
meer leiden op onze levensweg. Die weg zal, net 
als bij de wijzen, ons brengen tot Christus. Wij 
zullen Christus, wanneer wij Hem mogen vinden 
in het Bethlehem van de Eucharistie, onze gaven 
aanbieden. We geven Hem ons goud, omdat Hij 
Koning is van ons leven en Koning van de waarden 
en normen waarnaar wij ons leven trachten te 
leven. We bieden Hem onze wierook, omdat Hij 
de levende Heer is, Zoon van de Vader en eeuwige 
afglans van Zijn heerlijkheid en wijsheid. En we 
geven Hem ons mirre, dat wil zeggen dat we bij 
Christus de pijn neerleggen die wij droegen, ons 
verdriet dat wij soms met ons meedragen, en onze 
zonden die op ons drukken, opdat Christus ze mag 
aanvaarden en ons moge verlossen door het mirre 
van Zijn kruisdood en lijden. 

Laten we dan ook dit nieuwe jaar 2023 die ster 
blijven volgen. Laten we trouw op weg blijven gaan, 
geleid door Christus. Want uiteindelijk is Hij de 
ware ster van ons bestaan. Amen.

Commentaar op de Lezingen van Kerstmis  (Jaar C)

De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) heeft 
met afschuw kennis genomen van de vernielingen 
die recentelijk zijn aangebracht aan de religieuze 
beelden van het Hindoe bedevaartsoord Shri Tulsi 
Tirad Ghat te Meerzorg. Deze daad getuigt van 
een volledig gebrek aan respect voor andermans 
bezittingen, maar meer nog voor diens religieuze 
uitingsvormen, en de IRIS spreekt hierover haar 
ernstige afkeuring uit.

De IRIS betreurt deze handelingen ten zeerste, 
want behalve het schenden van de religieuze 
gevoelens van onze Hindoe broeders en zusters, 
schaden zij het imago van ons land, waar wij 
met onze multireligieuze en multi-etnische 

samenstelling de reputatie hebben verworven van 
een vreedzame en tolerante samenleving.

De IRIS vertrouwt erop dat de justitiële autoriteiten 
een grondig onderzoek instellen en de dat de 
daders ook vervolgd zullen worden.

De Interreligieuze Raad in Suriname,
Paramaribo, 23 december 2022,

Madjlies Moesliemien Suriname
R.K. Bisdom Paramaribo
Sanatan Dharm Maha Sabha
Surinaamse Islamitische Vereniging
Vereniging Arya Diwaker Suriname

Verklaring IRIS i.v.m. vernielingen bedevaartsoord Shri Tulsi Ghat

Pater Mapa brengt met zijn misdienaars een 
bezoek aan de expositie Rondom het Altaar in het 
bisschopshuis.  Zij vonden het bijzonder mooi en 

leerrijk

Bezoek de expositie’Rond het  Altaar’ in het 
bisschopshuis/kerkelijk museum aan de Henck 

Arronstraat 12. Opening Dinsdag tot en vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur. Zondag van 10.00 tot 12.00 uur.

HIER ZOU
 

UW ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN

Email naar :
• p.tjonkiemsang@bisdomparamaribo.org 

• omhoog@gmail.com
• omhoog@bisdomparamaribo.org

Bezoek de Permanente expositie 
over Petrus Donders in het bisschopshuis, 

Henck Arronstraat straat 12.  

Openingstijden:  
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00u  

zondag 10.00 - 12.00u 

Op woensdag 4 januari ging de bisschop voor in 
een morgenzegen voor de heer Henri Wong, die 
er op zijn 85ste nog bijzonder vitaal uitziet en 
allerlei zaken onderneemt. Henri Wong is voor 
zijn bijzondere diensten aan de St. Alfonsuskerk 
onderscheiden door de paus met de pro ecclesia 
onderscheiding: de hoogste onderscheiding die 
lekengelovigen kunnen krijgen in de kerk. Henri 
heeft onder de inspirerende leiding van Mgr. De 
Bekker de leiding gehad over een deskundig team 
dat De Mantel heeft getransformeerd tot wat het 
nu is. Onder zijn voorzitterschap heeft De Mantel 
maandelijks het bisdom en de parochie financieel 
weten te ondersteunen. De huidige leiding werkt 
eraan dat die glorietijd weer kan aanbreken, maar 
de covidpandemie en achterstallig onderhoud 
bemoeilijken dat enigszins. Het streven is erop 
gericht spoedig weer te kunnen bijdragen aan het 
bisdom en de parochie. 

Tijdens het voorzitterschap van de heer Wong 
werd De Schakel, middels een lening bij De Mantel, 
geheel gerenoveerd, maar vanwege bestuurlijke 
onvolkomenheden is het nog niet gelukt De Mantel 
te transformeren tot een stichting, die het sociaal-
cultureel werk voor het bisdom doet op zodanige 
wijze dat het ook iets opbrengt. 

Het feest van Henri Wong vond plaats te 
Overbridge. Dit ressort heeft Henri met veel visie 
en een enorme doorzettingsvermogen omgetoverd 
tot een idyllisch toeristisch verblijf midden in de 
Amazone, maar toch binnen een uur bereikbaar 
vanuit de stad. 

Omhoog wenst hem nog vele jaren 
om te genieten 

van alles wat hij met de genade Gods heeft 
kunnen realiseren.

Op de Foto 
de Jarige Henri Wong en echtgenote Carla


