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OMHOOG

Zeer geachte zuster Mariëtte,

Met dit schrijven wil ik u en alle medezusters 
van uw congregatie van harte condoleren met 
het heengaan van onze zuster Corrie. Bij haar 
vertrek uit Suriname, samen met haar medezuster 
Lidewijde, hebben wij reeds met pijn en weemoed 
afscheid van haar genomen, maar ook wel met de 
troost dat zij nog altijd in Tilburg te bezoeken was.
Nu is zij voorgoed uit ons midden vertrokken 
naar haar laatste missie bij onze hemelse Vader 
en met vreugde in ons hart zeggen wij Hem nu 
dank voor de genade die Hij haar heeft betoond, en 
ook voor het geschenk van haar aanwezigheid en 
werkzaamheid onder ons, in het bijzonder onder 
de gelovigen van de gemeenschap te Groningen 
(Saramacca) waar zij vele jaren pater Moesai 
heeft ondersteund en zelf ook op haar eigen wijze 
invulling heeft gegeven aan het charisma van de 
congregatie.

Daarom zal de pastoor van de St. 
Thaddeüsparochie heel speciaal voor zr. Corrie 
voorgaan in een speciale rouwdienst in de lokale 
parochiekerk, om haar te gedenken en de Heer te 
danken voor zijn barmhartigheid jegens haar en 
via haar, jegens ons.

Ik wil u vragen om namens mij en het Bisdom 
Paramaribo de innige deelneming te betuigen 
aan alle medezusters en vooral ook aan de familie 
Langermans in Nederland.

Wij bidden voor haar zielerust in de heerlijkheid 
van God, onze almachtige Vader.

Met hartelijke groeten,
+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

Condoleanceboodschap van Mgr. Choennie aan de Zusters van Liefde 
en de familie Langermans bij het heengaan van zr. Corrie

President Chandrikapersad Santokhi vierde op 
vrijdag 3 februari j.l. zijn 64 ste verjaardag in 
een rijk versierde tent achter het presidentieel  
paleis. Hij was omringd met coalitiegenoten, 
partijgenoten, familieleden en prominente 
gasten uit heel de samenleving.  De president 
had een dankdienst gepland waarbij haast alle 
geloofsgemeenschappen in het land drie minuten 
de tijd kregen om voor te gaan  in het gebed. 
Niemand hield zich aan de tijd. Mgr. Choennie 
echter gebruikte de hem toegemeten tijd om het 
evangelie van de dag voor te lezen uit Mc. 6,14-
29, waarbij koning Herodus bij gelegenheid van 
zijn verjaardag een feest aanrichtte voor zijn 
hoogwaardigheidsbekleders, hoofdofficieren 
en vooraanstaanden. De dochter van Herodias 
danste en dat beviel de koning dermate dat hij 
haar beloofde alles te geven wat zij vroeg, al was 
het de helft van zijn koninkrijk. Het meisje vroeg 
op instigatie van haar moeder om het hoofd van 
Johannes de Doper.
Iedereen zat gespannen te luisteren en vroeg zich 
af wat de boodschap van de bisschop zou zijn. 
De bisschop benadrukte dat de lezingen door de 
kerk gekozen worden en over heel de katholieke 
wereld gelezen worden en dat iedere katholiek 
zich hierop zou moeten bezinnen. De verleiding 
is namelijk groot dat wij zelf lezingen kiezen om 
onze vooropgestelde standpunten te onderbouwen, 

maar wij moeten de Bijbel ons laten lezen in plaats 
van dat wij de Bijbel lezen.

De bisschop benadrukte dat hij zelf dagelijks voor 
de president en zijn regering bidt dat zij zullen 
slagen in hun streven Suriname weer welvarend 
te maken. Hij zei daarbij dat hij speciaal bidt dat 
de president en zijn kabinet gespaard zouden 
blijven van politieke intriges zoals wij die bij 
Herodes en andere koningen, keizers en regeringen 
tegenkomen. Politieke intriges verlammen 
namelijk een zuiver en eerlijk beleid gericht op het 
algemeen welzijn. Op het feest van Herodus werd 
de politieke intrige zodanig opgespeeld dat de 

koning verstrikt raakte in zijn belofte en iets deed 
wat hij normaal niet zou doen. 
Ten tweede stelde de bisschop dat er altijd een 
gezonde spanning moet zijn tussen de profeet 
en de koning, tussen kerk en staat. Toen Israël 
een sterke koning wilde, zorgde God ervoor dat 
de profeet de koning in evenwicht hield. Het 
is wel altijd zo dat als de koning de boodschap 
van de profeet niet lust hij zijn eigen profeet in 
dienst neemt. De verleiding voor de profeet en de 
geestelijken is ook groot om in de gunst van de 
koning te blijven en de koning naar de mond te 
praten. De kerk en de staat hoeven het daarom niet 
altijd met elkaar eens te zijn, maar er moet naar 
elkaar geluisterd worden.
Ten derde noemde de bisschop de ‘executive 
loneliness’  die iedere leider die helemaal 
bovenaan staat, zal ervaren. Daar kunnen wij 
ons niet laten leiden door vrienden en familie of 
vooraanstaanden, daar kunnen wij de beslissing 
niet aan iemand anders overlaten. De leider zal 
na iedereen gehoord te hebben, en alle wettelijke 
regelingen in acht te hebben genomen, alleen 
tegenover God een besluit moeten nemen.  Hij zal 
op veel momenten alleen met zijn geweten staan 
om een besluit te nemen en dat te bezegelen met 
zijn handtekening.
De dienst met zoveel geestelijken en de vele 
toespraken duurde zo lang dat de bisschop 
daarna weg moest en niet de gelegenheid had 
de president persoonlijk de hand te drukken. 
Had hij die gelegenheid wel gehad, dan zou hij de 
president smeken voortaan bij dergelijke nationale 
gelegenheden niet meer meer zoveel geestelijken 
te vragen te bidden. Dat is een beetje teveel van het 
goede. Bij alles wat wij doen moeten wij de maat 
weten te houden.
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Mededelingen Bisdom

van 13 t/m 18 april zal de bisschop op bezoek 
zijn in Belém (Brazilië) i.v.m. de wijding van 
pater Paulo Andreolli tot hulpbisschop van 
het Aartsbisdom Belém. Deze a.s. bisschop 

was enkele jaren terug op bezoek in ons land 
vanwege de komst van de communiteit Obra de 
Maria naar ons bisdom, waarvan er thans een 

communiteit is gevestigd met 4 vrouwelijke 
leden en die zich in de toekomst moet gaan 

uitbreiden met leden van eigen bodem. Pater 
Andreolli is van Italiaanse afkomst en sinds 

2007 werkzaam in de staat Pará van Brazilië. 
Hij is 50 jaar oud en lid van de religieuze 
Societeit van St. Franciscus Xaverius (ook 
wel genoemd Xaverianen). Hij wordt op 15 
april 2023 gewijd tot hulpbisschop van het 

Aartsbisdom Belém do Para;

De communiteit van Obra de Maria is op 5 
februari versterkt met Rita de Cássia Dantas 

Agostinho e Silva. Zij is Braziliaanse en 24 
jaren oud en is een jaar geleden afgestuurd in 
de medische wetenschap. Ze is al 5 jaren lid 

van Obra de Maria. Voorlopig zal zij al haar tijd 
besteden aan het leren van de Nederlandse taal. 

We heten haar welkom in ons bisdom.

Mgr. Op werkbezoek bij het team van NV Kiesel 
die het klooster aan de Henck Arronstraat 70 

ombouwen tot een modern kantoorgebouw. De 
werkzaamheden zijn ondanks de regens redelijk 

op schema.

1. Pandit Atmanand Ramcharan van de Arya 
Diwaker en vertegenwoordiger van zijn 
organisatie in de IRIS (Interreligieuze Raad in 
Suriname) vierde op zondag 29 januari zijn 70ste 
verjaardag waarvoor Mgr. Choennie uitgenodigd 
was. Vanwege de verplichtingen op de zondag 
kon de bisschop niet aanwezig zijn maar zond zijn 
hartelijke felicitaties. Verder viert de Arya Diwaker 
op zaterdag 11 februari de 199 ste geboortedag 
van Swami Dayanand Saraswatie-ji. Het bisdom 
feliciteert de Arya Diwaker gemeenschap met dit 
feest.

2. Mgr. Choennie had op maandag 30 januari 
een uitgebreid interview met Geert van Dartel, 
voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland en 
de theoloog Marin Stoutjesdijk die zich verdiept in 
het slavernijverleden. Aanleiding hiervoor was de 
kerstboodschap van de bisschop waarin hij onder 
meer de rol van de kerken in het slavernij verleden 
besprak. In essentie wil de bisschop vooral vooruit 
kijken om te voorkomen dat er nieuwere en 
meedogenlozer vormen van slavernij in de wereld 
ontstaan door een onrechtvaardige wereldorde.

3. Tijdens een diner bij de Franse ambassadeur 
waarbij de bisschop was uitgenodigd, ging 
mevrouw Cynthia McLeod op een heel ontspannen 
manier in op het slavernijverleden. Zij bracht aan 

het licht dat de €200 miljoen die de Nederlandse 
regering vrijmaakt voor de bewustwording over 
het slavernijverleden vooral het Nederlandse 
imago moet opvijzelen. De nazaten van de tot slaaf 
gemaakten zijn zich reeds goed bewust van dat 
gruwelijk verleden. De overzeese gebiedsdelen 
van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname 
komen daar zeer bekaaid van af. Verder vertelt zij 
dat de afschaffing van de slavernij gebeurde onder 
twee condities. Ten eerste moesten de planters 
gecompenseerd worden en ten tweede moesten 
de vrijgemaakten betalen voor hun vrijheid. 
Hiertoe werd er een speciale belasting in het leven 
geroepen waarbij een vrijgemaakte man Fl. 5,00 
en een vrouw Fl. 3,00 moest betalen. In het eerste 
jaar na de afschaffing toonde Rudolf van Lier aan 
dat er Fl. 40.000,00 voor de staatskas hiermee was 
verdiend.

4. Mevrouw Rita Day-Haverkamp heeft haar 
diensten aan het bisdom aangeboden. Zij is 
maatschappelijk werker en heeft ruime zowel 
theoretische als praktische kennis in dit 
beleidsgebied. Zij zal het pastoraal centrum helpen 
om de afdeling diaconie van de grond te krijgen. 
Zij zal een dag per week beschikbaar zijn voor een 
sociaal spreekuur. Verder is zij bereid de Dtichting 
voor het Kind te ondersteunen met adviezen en 
begeleiding van de werkers en stagiaires.

5. Mevrouw Pamela Karg van de commissie Justitia 
et Pax heeft in een gesprek met de bisschop de 
wens geuit om nieuw leven in de commissie te 
blazen. Vanaf Covid-19 is de commissie niet meer 
actief geweest. De commissie stond onder leiding 
van Mgr. Wilhelmus de Bekker en bestond naast 
Pamela Karg uit de volgende leden: mevrouw 
Hennna Mawo (inmiddels vertrokken naar 
Nederland), Iwan Markiet, Glen van der San 
en Ryan Polak. Mevrouw Karg zal deze leden 
benaderen om te zien als zij nog hun schouders 
onder dit werk willen plaatsen. 

De commissie heeft een lesbrief en trainingen 
verzorgd over mensenhandel. De bisschop zal met 
zijn staf verder nadenken over hoe zinvol invulling 
gegeven kan worden aan dit werk. Vanwege de 
beperkte beschikbare menskracht en financiën 
wil de bisschop zo efficiënt en effectief mogelijk de 
beschikbare mensen inzitten. Het zal niet mogelijk 
om weer allerlei commissies te bemensen. Er is 
behoefte om een Caritas bureau op te richten 
en een sterke diaconie afdeling bij het pastoraal 
centrum. Nagegaan moet worden hoe wij het best 
invulling geven aan het werk over de vele sociale 
kwesties in ons land zoals mensenhandel, huiselijk 
geweld, armoede, werkloosheid, criminaliteit etc.

6. De bisschop zal in de komende maanden voor 
enkele perioden afwezig zijn vanwege diverse 
buitenlandse bezoeken. Het gaat hierbij om de 
volgende perioden en bezoeken:
a. van 19 t/m 30 maart brengt de bisschop een 
officieel bezoek aan het aartsbisdom Palembang 
in Indonesië. Hij is door de aartsbisschop, mgr. 
Yohanes Yuwono, uitgenodigd voor de wijding van 
de nieuwe kathedraal van het aartsbisdom. Reeds 
enige jaren is er een speciale band tussen ons 
bisdom en het aartsbisdom Palembang, en deze 
band heeft ertoe geleid dat de zusters Fransiskus 
Charitas een missie in ons land zijn gestart en dat 
er ook twee priesters uit dit aartsbisdom thans 
werkzaam in ons bisdom en wel te Nickerie;

b. van 21 april t/m 01 mei zal de bisschop in Aruba 
zijn voor de jaarlijkse plenaire vergadering van de 
Antilliaanse Bisschoppenconferentie;

c. en van 16 mei t/m 03 juni is de bisschop in 
Europa. Ten eerste zal hij van 17 tot 20 mei een 
conferentie bijwonen van het Internationale Forum 
voor Bisschoppen, met als thema: ‘De persoon als 
kern van het gezin, de cultuur en de economie,’ 
te Lissabon (Portugal). Deze conferentie wordt 
jaarlijks georganiseerd door het Acton Institute en 
is een speciaal forum voor katholieke bisschoppen 
voor reflectie en discussies over diverse thema’s 
waarmee de universele kerk geconfronteerd 
wordt. Hierna zal hij enige tijd in Nederland 
verblijven voor enkele meetings, waaronder met 
het bestuur van de Secretariaat Surinaamse 
Missie. Tenslotte zal hij in Den Haag  deelnemen 
aan een symposium van de Raad van Kerken NL 
over het slavernijverleden.

7. De afgelopen maand heeft de bisschop enkele 
nieuwe benoemingen gedaan: pater Fransiskus 
Mistrianto en pater Fagner Dalbem Mapa zijn 
toegetreden tot de Priesterraad en het College van 
Consultoren. Deze twee priesters zijn, zoals het 
kerkelijk recht dat heeft bepaald, vrij benoemd 
door de bisschop in de twee raden. De overige 
leden – pater Jan Geerits, pater Iyke Ugwu en pater 
Guillaume Woei A Jin – zijn door het presbyteraat 
(collectief van priesters van ons bisdom) 
voorgedragen voor benoeming in deze raden 
en zijn sedert vorig jaar reeds benoemd. Verder 
zijn de heer Antoine Brahim en mevrouw Malti 
Samson-Ramsundersingh benoemd tot leden van 
de Raad voor Economische Aangelegenheden. De 
heer Rob Zuiverloon en mevrouw Patricia Sweet 
zijn door de bisschop benoemd tot bestuursleden 
van de Stichting Secretariaat Surinaamse Missie. 
Deze stichting, die in Nederland is gevestigd, is 
opgericht voor de behartiging van de (financiële) 
belangen van ons bisdom in Nederland. De overige 
leden van het bestuur van deze stichting zijn de 
heren Jozef Badal, Ernst Koot, Tony Caram en tot 
voor kort ook nog Pim de Bekker.

wordt vervolgd op pagina 4
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Commentaar op de Lezingen van de 6e zondag door het Jaar (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing 
(Wijsheid van Jezus Sirach 15: 15-20)
Het oud-testamentische boek Wijsheid van Jezus 
Sirach wordt ook Ecclesiasticus genoemd. Het boek 
is rond 180 v.Chr. geschreven door een diepgelovige 
Jood, die waarschijnlijk in de grote Egyptische stad 
Alexandrië woonde. Hij spoort zijn mede-Joden 
aan om trouw te blijven aan hun Joodse geloof en 
eeuwenoude traditie, en niet te veel de heidense 
cultuur van hun omgeving te volgen. Het volgen 
van Gods geboden zoals die in de Tora, de wet van 
Mozes, en de andere Geschriften, gegeven is, is een 
bewuste keuze. De wijsheid die God ons schenkt 
door Zijn Woord, overtreft de menselijke wijsheid 
volledig. Trouw aan Gods Wet brengt ons tot God, 
die de Bron van het leven is.

Eerste lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 
(Ecclesiasticus) 15: 15-20
Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden 
en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt. 
Hij heeft het vuur en water voor u neergezet: gij 
kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Vóór 
de mensen liggen het leven en de dood,ben wat een 
mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot is de 
wijsheid van de Heer, zijn macht is geweldig en Hij 
ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen 
en iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft 
niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof 
gegeven om kwaad te doen.

Tussenzang:  Psalm 119
Refrein: Gelukkig die voortgaan volgens de Wet 
van de Heer

1. Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

2. Gij hebt uw bevelen gegeven,
opdat men ze trouw volbrengt.
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

3. Vergun uw dienaar dat hij mag leven,
dan houd ik mij steeds aan uw woord.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen
de heerlijkheid van uw wet.

Achtergrond van de tweede lezing 
(1 Korintiërs 2: 6-10)
Paulus weet dat we een goddelijk Wijsheid vinden 
in Jezus, de mensgeworden Zoon van de Vader. 
Paulus benadrukt dat menselijke wijsheid niet te 
vergelijken is met de wijsheid die ons in Christus’ 
leer, lijden, kruisoffer en verrijzenis geopenbaard 
zijn. Die wijsheid zal ons slechts door de Heilige 
Geest gegeven worden, want, zo zegt Paulus, “de 
Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste 
geheimen van God”.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 2: 6-10
Broeders en zusters, wij spreken onder de volmaakten 
over de wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze 
wereld of van de machten die deze wereld beheersen, 
waarvan de ondergang trouwens op handen is. Wij 
verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen 
was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid 
ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen 
van de machthebbers van deze wereld heeft ervan 
geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de 
Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn 
de dingen waarvan de Schrift zegt: “Geen oog heeft ze 
gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het 
zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem 
liefhebben”. Maar aan ons heeft God het geopenbaard 
door de Geest, want de Geest van God doorgrondt 

alles, zelfs de diepste geheimen van de Heer.

Achtergrond van de evangelielezing:  (Matteüs 
5: 13-16)
We lezen deze zondag weer een deel van Jezus’ 
Bergrede, die we vinden in Matteüs hoofdstukken 
5, 6 en 7. Jezus leert ons hier de diepere betekenis 
van de voorschriften die we in de Wet en Profeten 
vinden. Met die uitdrukking “Wet en Profeten” 
verwijst Jezus naar heel het Oude Testament. 
Hij wijst erop dat velen er maar oppervlakkig 
mee omgaan. Hij gaat ons vervolgens voor in een 
benadering van Gods Woord waarin Hij de diepste 
vervulling van die woorden openbaart. God is liefde 
en Zijn woorden en voorschriften leiden ons tot een 
radicale keuze voor liefde, waarheid en trouw.

Evangelie: Matteüs 5: 13-16
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Denk niet dat ik 
gekomen ben om Wet of Profeten op te heffen. Ik ben 
niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling 
te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog 
zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of 
haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 
Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, 
opheft en zo de mensen leert, zal de geringste 
geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie 
ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in 
het Rijk der hemelen. Ik zeg u: Als uw gerechtigheid 
die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver 
overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der 
hemelen. 
Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: 
Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor 
het gerecht. Maar Ik zeg u: Alwie vertoornd is op zijn 
broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. Als gij uw 
gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u 
te binnen, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan 
uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw 
broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan 
te bieden.
Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult geen 
echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een 
vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al 
echtbreuk met haar gepleegd.
Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, 
ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter 
voor u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat 
dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En 
als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak 
ze dan af en werp ze van u weg; want het is beter voor 
u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat 
heel uw lichaam in de hel terecht komt.
Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar 
een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn 
vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt 
haar ertoe echtbreekster te worden; en wie een 
verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk.
Eveneens hebt gij gehoord, dat tot onze voorouders 
gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult 
voor de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het 
geheel niet te zweren; Maar uw ja moet ja zijn en uw 
neen, neen; en wat daar nog bij komt is uit den boze.”

Overweging door pater Esteban Kross:
Ik zou de lezingen van deze zondag willen 
overwegen vanuit het thema: “Geen 
middelmatigheid maar geraakte leerlingen van 
Christus”.

Als we kijken naar de samenleving van Suriname, 
maar ook naar die van andere landen die we wat 
kennen, dan is een aangrijpend punt wanneer je er 
echt bij stilstaat, de middelmatigheid en lauwheid, 
of zelfs onverschilligheid van zeer vele Christenen 
in hoe ze in werkelijkheid de hoge, inspirerende 
idealen van Christus verwaarlozen of negeren. 

Jezus spreekt in deze evangelielezing vanuit een 
grote bewogenheid met hen die in hun leven door 
armoede of onrechtvaardige situaties aan de rand 
van de maatschappij leven, Hij is bevlogen van het 
ideaal van zorgzaamheid en liefdevolle nabijheid 
tussen man en vrouw in het huwelijk, en Hij ziet 
heel scherp hoe wezenlijk echte oprechtheid, 
betrouwbaarheid en rechtschapenheid zijn voor de 
menselijke samenleving. In de Bergrede, waarvan 
we in het evangelie van deze zondag weer een deel 
bestuderen, wilt Jezus ons meekrijgen om samen 
met Hem te leven naar die idealen toe, vanwaar Hij 
ons aangeeft dat die de diepste betekenis laten zien 
van alle wetten en leefregels die God de Vader in de 
eeuwen van het Oude Testament gegeven heeft.

Maar vaak lijkt de overgrote meerderheid van 
Christenen niet vooruit te branden te zijn. “Als jullie 
gerechtigheid die van de farizeeën niet ver te boven 
gaat”, zegt Jezus, “zullen jullie geen deel hebben 
aan het Rijk Gods”. En met grote nadruk zegt Hij 
plechtig tot ons: “Laat je ‘ja’ echt ‘ja’ zijn en je ‘nee’ 
‘nee’!” Maar er is zoveel onoprechtheid in onze 
samenleving, velen voelen zich diep teleurgesteld 
door de politieke intriges en door de grote schaal 
waarop in heel de samenleving mensen onoprecht 
met anderen omgaan. Het moreel verval wordt 
steeds erger en bij velen die toch door anderen als 
een gelovig en goed mens gezien willen worden, is 
hun “ja” geregeld in werkelijkheid helemaal niet “ja”, 
maar zijn ook zij deel van de corruptie die als een 
wijdverspreid kankergezwel met vele uitzaaiingen, 
onze samenleving vasthoudt in slecht bestuur 
en achteruitgang. Er is in onze samenleving een 
groeiende onverschilligheid omdat het lijkt dat 
wat je ook zegt of doet, de morele verloedering, de 
groeiende kloof tussen arm en rijk, en de greep van 
onoprechtheid en intriges het vaak bijna onmogelijk 
maken om nog te weten wat echt waar is.

Jezus lijkt overal in de wereld, en helaas ook in ons 
geliefd Suriname, tegen een muur te praten. Hij 
geeft aan dat wij, Zijn leerlingen, gekend moeten 
zijn om onze bewogenheid, onze inzet en onze hoge 
ethische wijze van leven. Maar is dat zo? Nee, de 
Christenen zijn evenzeer deel van de corruptie, 
morele verloedering en intriges als hen die zeggen 
niet te geloven.

Het gaat Jezus erom dat wij geraakt zijn door de 
liefde van God en steeds meer willen leven naar 
hoe goedheid en barmhartigheid je verbinden met 
anderen om je heen. Hij wilt ons meenemen in het 
geloof, dat wat wij als mens worden wanneer liefde 
voor wat echt waar en rechtvaardig is, ons doen en 
laten vormt, veel belangrijker is, dan het hebben van 
veel geld, bezittingen en maatschappelijke positie. 
Jezus spreekt tot ons hart, maar bij velen gaat het 
het ene oor in en het andere oor uit, en velen zijn 
te onverschillig om zelfs maar echt grote moeite te 
doen om anders te willen leven. 

Vervolg op pagina 4
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Commentaar op de Lezingen van de 5e zondag door het Jaar (Jaar A) 

Vervolg Overweging door pater Esteban Kross:

We verdedigen onszelf, of vergoelijken wat we doen, 
of we zijn uiterst selectief in welke bijbelteksten we 
willen horen en voor welke andere bijbelteksten we 
ons hart sluiten.

In de eerste lezing leert het Woord ons dat het erom 
gaat waarvoor we in werkelijkheid kiezen. Onze 
keuzes bepalen uiteindelijk wat we van onszelf 
maken en wat de echte waarheid is over voor welke 
waarden we gekozen hebben. Zo hoorden we in de 
eerste lezing :“Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden 
onderhouden en het is ook verstandig te doen wat 
de Heer behaagt. Gods ogen zijn gericht op wie Hem 
vrezen en iedere daad van de mens is Hem bekend. 
Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan 
niemand verlof te geven kwaad te doen”.

Paulus noemde dit in de tweede lezing de goddelijke 
wijsheid. Ook hij spoort ons aan om samen met 

Christus te leven, want verbondenheid met Christus 
in gebed en het een vaste plaats geven van Zijn 
Woord in ons hart, laat ons een andere wijze 
van ‘zijn’ zien. Dan worden we steeds meer Zijn 
leerlingen, Zijn tochtgenoten. Dan ervaren wij dat 
wat Jezus ‘bekering’ noemt, namelijk een proces 
van als het ware door de kracht en wijsheid van 
de Heilige Geest opnieuw geboren worden, met 
andere ogen de wereld in gaan kijken en steeds 
meer gaan begrijpen waar het de Heer om gaat. Het 
is een proces dat de H.Augustinus heel krachtig 
heeft beschreven in een van zijn beroemde werken, 
de “Belijdenissen”. Ook hij leed een oppervlakkig 
leven, wist ook wel in grote lijnen wat God van de 
mens vraagt, maar leefde er niet naar en  deed maar 
weinig moeite om dichter tot God te komen. Maar 
dan wordt zijn leven anders en maakt hij echt een 
keuze voor God, en geeft zijn hart aan God. En later 
kijkt hij terug op die cruciale periode in zijn leven 
en schrijft tot de Heer in dat boek: “Veel te laat heb 
ik U liefgekregen, God, Gij Schoonheid zo oud en 

voor mij toch zo eeuwig nieuw: veel te laat heb ik 
U liefgekregen. Binnen in mij was U, maar ik was 
buiten. Ik zocht U als een ziende blind, liep van 
U weg en liep verloren tussen zoveel schoonheid 
die niet U was. Toen hebt Gij geroepen, door 
mijn doofheid bent Gij heen gebroken, om mijn 
blindheid op de vlucht te jagen. Gij liet Uw zoete 
geur ruiken en ik haalde adem, en nu snak ik naar 
adem en naar U. Proeven deed ik U en sindsdien 
dorst ik, honger ik naar U”.

En zo herhaal ik het thema waar mee ik deze 
overweging begon: “Geen middelmatigheid maar 
geraakte leerlingen van Christus”. Zijn woorden 
zijn een krachtige oproep. Laten wij Zijn oproep 
beantwoorden met de eerste regels van een bekend 
kerklied: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn 
licht ontstoken in de nacht, gaf mij een leven hart 
en nieuwe ogen”. 

Bezoek de 
Permanente expositie 
over Petrus Donders 
in het bisschopshuis,

Henck Arronstraat 
straat 12. 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 
van 09.00 - 1v2.00u 

Zondag 10.00 - 12.00u 

Mededelingen Bisdom

8. Op 8 februari jl. is het vertaalteam van de 
Deuterocanonieke boeken gestart met de 
gezamenlijk correctie van het boek Tobit. De reeds 
in Sranantongo vertaalde hoofdstukken worden 
per hoofdstuk onderling kritisch bekeken en 
besproken. Gelet wordt op het juist gebruik van de 
Surinaamse woorden om een zo correct mogelijke 
vertaling van de tekst te hebben. Daarna worden 
de nodige correcties of aanpassingen gedaan aan 
de tekst. Dit proces gaat heel erg langzaam en zal 

enkele weken duren voordat het is afgerond. Op 16 
en 17 februari komt het team weer bij elkaar om de 
correcties voort te zetten.

9. Op dinsdag 7 februari jl. hebben de manager van 
het Pastoraal Centrum Gerda Alvares-Misidjang 
en Duncan Pinas namens de KJS Stuurgroep 
deelgenomen aan de “Extraordinaire Convocatie 
ter afsluiting van de herdenking van Wereld 
Interreligieuze Harmonie Week 2023”. Bij deze 
convocatie hebben ook vertegenwoordigers van 
andere geloofsdenominaties geparticipeerd. De 
bijeenkomst is georganiseerd op initiatief van 
de Caricom jeugdambassadeurs met technische 
assistentie van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken (Biza). Het thema van de avond was 
Religie en Jeugd. Op de bijeenkomst werden de 
aanwezigen kort toegesproken door de minister 

van Biza, vertegenwoordigers van het ministerie 
van Arbeid en het ministerie van Onderwijs. 
Vervolgens traden de aanwezigen in dialoog met 
elkaar over de volgende onderwerpen: geloof in 
context van onderwijs, veiligheid, geloof voor het 
stuwen van duurzame ontwikkeling en geloof met 
jeugd als middelpunt. Tijdens de discussie kwam 
o.a. naar voren dat jongeren weinig interesse 
hebben in religie. Dit is te wijten aan het feit dat 
zij eerder kiezen voor zaken en bezigheden waar 
hun fantasie meer naar uitgaat. Aan de andere kant 
waren enkele aanwezige jongeren van mening dat 
de kerk rekening dient te houden met de cultuur 
van jongeren en hoe hen te benaderen. Aan het 
eind van de avond werd geconcludeerd dat de 
interesse van jeugd en jongeren voor religie bij de 
basis, het gezinsleven thuis, moet worden gelegd.
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OPDRACHT VAN DE HEER  /  MARIA LICHTMIS … 2 Februari.

2 Februari valt dit jaar op Donderdag na de 4e 
Zondag door het jaar “A”. Het valt altijd op de 
40e  dag na Kerstmis en draagt een dubbele 
naam. Vroeger werd deze dag genoemd “MARIA – 
LICHTMIS” en kwam het accent meer te liggen op 
de Moeder, hier dus Maria, en niet zo zeer op Jezus, 
Haar Zoon. Nu wordt het genoemd: “DE OPDRACHT 
VAN DE HEER IN DE TEMPEL”. Het accent komt nu 
meer te liggen op Jezus, om Wie het uiteindelijk 
gaat.
 
Sinds het Tweede Vaticaans concilie wordt het 
feest van de 40e dag na Kerstmis “OPDRACHT VAN 
DE HEER IN DE TEMPEL”  genoemd. Volgens de 
joodse wet moest elk eerstgeboren joods jongetje 
aan de Heer opgedragen worden: Zo lezen we 
in Leviticus XII:  “Elke Eerstgeborene van het 
mannelijk geslacht zult gij op de veertigste dag 
na de geboorte voor het aangezicht van Uw God 
brengen om vrij te kopen en God te danken voor 
het geschonken leven!” Hoewel Jezus uiteraard niet 
gebonden was aan de joodse wetten, hebben Maria 
en Jozef zich toch willen onderwerpen aan de 
Joodse voorschriften. De mannelijke Eerstgeborene 
van Jozef en Maria,  Jezus, was eigendom van de 
Heer en moest daarom ‘vrijgekocht’ worden. Dit 
gebeuren lezen we in Lc. 2/22-39.
 
Volgens de oud-testamentische  reinigings-
voorschriften was een moeder na de geboorte 
van een jongen 40 dagen onrein en moest dan ook 
gereinigd worden door het offeren van een schaap, 
of een lam, of als ze arm waren, twee tortels of 
twee jonge duiven, hetgeen Jozef en Maria hebben 

gedaan, zoals Lucas ons vertelt in vers 24.
 
Jozef en Maria gingen dus om twee redenen naar 
de tempel in Jeruzalem:                                             
A= Allereerst moesten ze hun kind opdragen aan 
de Heer en ‘vrijkopen’                                                   
B= en tegelijkertijd ging Maria ook naar de tempel 
om zich volgens joods voorschrift  te zuiveren, 
hetgeen  ‘Purificatio Mariae’ werd genoemd.
 
Heel lang werd dit feest MARIA LICHTMIS 
genoemd, omdat voor de Eucharistieviering de 
gelegenheid bestond om kaarsen te laten zegenen 
die dan ontstoken werden als de gelovigen, met 
hun brandende kaarsen in de hand, opgingen naar 
de tempel, de kerk om de Eucharistie te vieren. Zo 
wilden ze tot uitdrukking brengen dat  Christus 
het Licht van de wereld naar de tempel wordt 
gebracht.     (We zouden dit een beetje kunnen 
vergelijken met Palmzondag: Met  palmen in onze 
hand willen wij Christus Koning toezingen bij zijn 
intocht in Jeruzalem.) Eeuwenlang heeft het joodse 
volk gewacht op de komst van dat Licht, het Heil.  
 
Simeon en Hanna, waren de verpersoonlijking 
van dat joodse volk die uiteindelijk de ware 
Verlosser, het Heil, het Licht mochten ontvangen. 
Zo wordt verteld in Lc. 2/25…  “Nu leefde er in 
Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en 
vroom man die Israëls vertroosting verwachtte 
en de Heilige Geest rustte op hem. Hij had een 
godsspraak ontvangen dat de dood hem niet zou 
treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou 
hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was 

hij naar de tempel gekomen. Toen Jozef en Maria  
hun kind de tempel binnen brachten om aan Hem  
het voorschrift van de wet te vervullen nam ook 
Simeon het Kind in zijn armen en sprak: …”Nu 
kunt Gij, o Heer Uw dienaar in vrede laten gaan, 
want mijn ogen hebben het Heil der wereld mogen 
aanschouwen…!”  
 
Ook Hanna was aanwezig, vroom,  getrouw en 
profetes die het Heil eveneens mocht aanschouwen. 
Simeon, vertegenwoordiger van Wet en Hanna 
vertegenwoordiger van het gehele Joodse volk, dat 
uitzag naar de komst van de Verlosser begroeten 
het Heil dat de tempel binnengaat.
(Het is misschien goed op te merken dat nog een 
Mariafeest sinds het Vaticaans Concilie, veranderd 
is in een Feest van de Heer: Maria Boodschap 
op 25 maart is ook eeuwenlang een Mariafeest 
geweest maar was  in diepste wezen een feest van 
de Heer.  Het  heet  nu : “AANKONDIGING van de 
HEER”.  De engel Gabriël vraagt aan Maria of Zij 
mee wil werken aan Gods heilsplan met de mensen 
en Moeder van Gods Zoon wilde worden. Maria 
antwoordt:  “Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij 
geschiede naar Zijn Woord…  Lc. 1- 26 en vv.)
 
De “Opdracht van de Heer” was aanleiding voor 
de Heilige paus Johannes Paulus II, om op die dag 
aandacht te besteden aan het Godgewijde leven. Al 
die vrome mensen, die hun leven opdragen aan de 
Heer door de drievoudige geloften van armoede, 
zuiverheid en gehoorzaamheid, bedoeld als een 
middel om de gehele kerk te brengen tot een steeds 
grotere hoogachting voor het getuigenis van 
mannen en vrouwen die besloten hebben Christus 
van meer nabij te volgen door het beoefenen 
van de evangelische raden. Tegelijkertijd is deze 
dag bedoeld als een goede gelegenheid voor de 
Godgewijde personen om hun overgave aan de 
Heer te verlevendigen door het vernieuwen van 
hun geloftes en onderlinge kontakten.
 
Deze dag is geplaatst op 2 Februari, het feest van 
de Opdracht van de Heer, als een ikoon van de 
totale overgave van Christus aan de wil van Zijn 
Vader. De Paus sprak de wens uit dat op deze dag 
in heel de kerk, Godgewijde personen die zich 
door geloften aan de kerk hebben gegeven zoals 
de priesters, Paters, Broeders, Zusters,  Fraters,  
Diakens en andere toegewijde christenen zoals 
de pastorale werkers en de catecheten, zich zo 
veel mogelijk zouden verenigen om het belang 
van Goddelijke roeping tot het kloosterleven, 
priesterschap en dienstbaarheid te onderstrepen. 
Zo krijgt dit feest “DE OPDRACHT VAN DE HEER”  
nog een bijzondere, actuele en diepere betekenis. 
Bidden wij om priesterroepingen voor de kerk in 
ons Bisdom!

M. Noordermeer O.M.I.

Donaties Omhoog 07.02.23

datum initialen bedarg
02.02.23 R.L. 50,00
25.01.23 L.V-V. 1000,00
25.01.23 I.LBT-K 500,00
24.01.23 K.C. 100,00
17.01.23 S.A. 600,00
10.01.23 N.N. 3000,00
10.01.23 A.TAK. 200,00
05.01.23 L.F. 300,00
03.01.23 R.L. 50,00
05.02.23 F.P. 10.000,00

Hierbij een Korte overzicht van de donaties voor Omhoog per 07 Februari 2023:


