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“IS DAT ECHT BLOED?” 
Bezoek PK2 groep van de Kathedrale Basiliek aan expo Rondom het altaar

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

HIER ZOU
 

UW ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN

Email naar :
• p.tjonkiemsang@bisdomparamaribo.org 

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

Zuster Judith Mawo vierde op 17 januari haar 65 ste verjaardag 
in de tuin van de bisschop. 

Hier op de foto met haar familie.

“Is dat echt bloed?” vroegen enkele kinderen van 
de catechesegroep die op dinsdag 17 januari de 
expositie Rondom het altaar bezochten in het 
Bisschopshuis / Kerkelijk Museum. “Nee, het is 
geen bloed op het tabernakel, maar donkerrode 
verf.” Opluchting alom, maar toch: “Waarom die 
rode kleur?” “Rood is de kleur van de Heilige 
Geest.” Dát vonden ze wel mooi. 

Aan het begin van het bezoek mochten de kinderen 
eerst zelf rondkijken. Rustig en geïnteresseerd 
bewonderden ze het prachtige liturgisch vaatwerk 
en sommigen lazen ook de teksten op de bordjes. 
Hierna begon de interactieve rondleiding, waarbij 
werd aangehaakt op wat de kinderen zich 
herinnerden van vieringen in de kerk die zij zelf 
hebben bezocht. Door vraag en antwoord werd het 
gebruik en de betekenis van de voorwerpen op de 
expositie, en de Eucharistieviering zelf uitgelegd.

Het Evangeliarium van de Kathedrale Basiliek dat 
alleen tijdens speciale diensten wordt gebruikt en 
welke ze nu van dichtbij konden zien, vonden ze 
schitterend. Spontaan werden de namen van de 
vier Evangelisten opgenoemd en er was zelfs een 
fan van Lucas bij: “I love Lucas, ik houd van wat hij 
heeft opgeschreven.”

Na de rondleiding kozen de leerlingen elk een 
voorwerp, zochten de naam en het gebruik op  en 

noteerden dit in hun catecheseschrift. Maar het 
leukste was het natekenen ervan. Geconcentreerd 
werden vormen en versieringen overgenomen op 
papier en na afloop werd er trots geposeerd met 
de tekeningen voor een foto. Op de vraag of iemand 
nog iets wilde zeggen als afsluiting, riep een van 
de jongens: “Ik vind alle monstransen tof!” Het was 
een mooie en leerzame middag. 

Ook u bent welkom op de expositie Rondom het 
altaar. Voor info, app/bel: 8664623.
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Mededelingen Bisdom
Monseigneur Choennie vergaderde op hun 
uitnodiging met het bestuur van Stichting De 
Mantel. De jaarrekening werd gepresenteerd en 
de penningmeester Ricardo Tjon-A-Tsjoi nam na 
vier jaren actieve dienst afscheid. Hij heef nu een 
grotere verantwoordelijkheid  erbij gekregen 
waardoor hij zich niet meer kan inzetten voor de 
Mantel. De voorzitter, mevrouw Nancy del Prado, 
prees hem voor zijn ijver, discipline en accuratesse 
bij het samenstellen van de jaarrekeningen. 
De Mantel is nu in staat op zelf de operationele 
kosten te dragen maar er moeten nog significante 
investeringen worden gepleegd om de stichting 
weer financieel sterk te maken.

• Tijdens de plechtige viering in de kathedrale 
basiliek op de sterfdag van de zalige Petrus 
Donders bleef monseigneur lang stilstaan bij de 
bijbelcitaat: ‘Zie het Lam Gods dat wegneemt de 
zonde der wereld’. Zien heeft vooral te maken 
met geloven in het Lam Gods. Op vier cruciale 
momenten worden wij in de eucharistie herinnert 
aan het Lam Gods. In de Gloria wordt het Lam Gods 
bezongen en het is daarom niet geoorloofd om 
willekeurige liederen te kiezen voor het Glorialied. 
Verder wordt voor de communie nog eens driemaal 
deze tekst herhaald om de gelovigen om te vormen 
tot de zachte krachten van het Lam. Tenslotte 
wordt het Lam Gods precies voor de communie 
getoond met de woorden: Zie het Lam Gods dat 
wegneemt de zonde van de wereld. Waarop de 
gelovigen antwoorden: ‘Heer ik ben niet waardig’, 
etc. Met de zonde wordt de erfzonde of de oerzonde 
bedoeld die ons vervreemdt van God. Alleen met de 
zachte kracht van het Lam kon Christus de wereld 
verlossen, niet met geweld. Petrus Donders heeft 
in zijn leven die symboliek van het Lam helemaal 
uitgedragen door zichzelf volledig te geven.

• Met de manager van het Pastoraal Centrum, 
mevrouw Gerda Alvares-Misidjang, is gesproken 
over de invulling van de cruciale taken van 
liturgie, diaconie, catechese en parochie-opbouw. 
De manager zal een coördinerende rol hebben en 
helpen bij de uitvoering, de verantwoordelijkheden 
met de werkgroepen bespreken en besluiten 
nemen.

• De heer Ashwin Ganga gaat zijn dienstbetrekking 
bij het Bureau Onroerend Goed en Bouwzaken 
(BOB) van het bisdom beëindigen in maart. Wij 
hopen tijdig voor vervanging te kunnen zorgen. 
We hebben heel prettig en vruchtbaar met 
elkaar kunnen werken en samen is er veel tot 
stand gebracht. Deze dienst is essentieel in de 
organisatie van het bisdom. Zonder gebouwen 
kunnen we immers niet adequaat werken.

• Bij het notariaat Sanrochman tekende Mgr. 
Choennie een koopovereenkomst met de heer 
Darson van een perceel te Sunny Point. Op het 
terrein is er een bouwsel van de plaatselijke 
gemeenschap die daar regelmatig bijeenkomt. Nu 
kan de plaatselijke kerkgemeenschap volop gaan 
bouwen aan een waardige plaats van samenkomst.

• Zuster Judith Mawo vierde haar 65ste verjaardag 
in de tuin van de bisschop. Het was een stralende 
dag met lekker eten en gezelligheid. Zuster Judith 
straalde van blijdschap en geluk temidden van 
haar familie en priesters, religieuzen en vele 
vrienden en vriendinnen.

• Monseigneur Choennie sprak met pater Ricardo 
over de nabije toekomst van de Redemptoristen. 
Pater Ricardo gaat nu voor een medische check-
up, vergadering met de overste en vakantie naar 
Brazilië. Hij komt dan terug met een andere 
priester die van hem zal overnemen wanneer hij 

eind van het jaar Suriname voorgoed zal verlaten. 
Suriname heeft een bijzondere plek in zijn hart 
veroverd toch moet hij de congregatie nu op een 
andere plek gaan dienen.

• Simultaan met de uitvaartdienst van Pim de 
Bekker vierde monseigneur Choennie een requiem 
dienst in de kapel van het bisschopshuis. Hij 
prees Pim voor zijn loyaliteit aan het bisdom en 
de liefde voor Suriname. De bisschop stuurde 
ook een speciale boodschap aan de weduwe van 
Pim en de kinderen. De boodschap werd in de 
kerk voorgelezen. Velen hebben via YouTube de 
uitvaartdienst vanuit Nederland gevolgd.

• Monseigneur heeft een diepgaand gesprek 
gehad met Rob Zuiverloon die de werkzaamheden 
van Pim De Bekker zal overnemen. Rob heeft 
een andere benadering met betrekking tot de 
begroting waardoor deze bijgewerkt moet worden 
voordat het door de REA goedgekeurd kan worden.

• Op uitnodiging van vertegenwoordigers van 
de Nederlandse Bank had monseigneur een 
onderhoud met hen over hoe het fonds van vijf 
miljoen Euro over een periode van tien jaren 
het best kon worden opgezet en welke gebieden 
aandacht verdienen. Het fonds zal vooral gericht 
zijn op de nazaten van het slavernijverleden en 
wil de doorwerking van dat verleden enigszins 
verlichten.

• Met een vertegenwoordiger van het miniserie 
van volksgezondheid werd samen met de IRIS 
gesproken over de gezondheidszorg zoals die 
verwoord is in het meerjarig Herstelprogramma 
van de overheid. De IRIS zal zich verdiepen in de 
materie en een vervolg gesprek hebben met het 
ministerie.  

• Op zaterdag 14 januari werd in een feestelijke 
eucharistieviering de sterfdag, en daarmee 
tevens de feestdag, van onze Zalige Petrus 
Donders gevierd. De bisschop was hoofdcelebrant, 
geassisteerd door de vicaris-generaal en pater 
Patrick Joseph Dorcey namens de Redemptoristen, 
met pater Noordermeer achter het orgel.

• Marriage Encounter Suriname hield op zaterdag 
14 januari haar jaaropening met een inspirerende 
filmavond met een nagesprek in groepjes. De 
film “The Notebook” gaat over het inspirerende 
liefdesverhaal van Noah en Allie, die verliefd 
raken wanneer ze jonge mensen zijn, maar omdat 
zij van een rijke familie is en hij van bescheiden 
achtergrond, gaan ze dan onder druk van haar 
ouders uit elkaar. De rest van het verhaal gaat 
over de trouw, de veerkracht en bereidheid tot 
het maken van grote offers voor een echte liefde 
in je leven. Verdere mededeling: in het komende 
weekend van 27-29 januari zal Marriage Encounter 
weer een gehuwdenweekend houden. Er zijn al 
8 koppels die zich hebben ingeschreven, wat het 
uiterste is dat geaccommodeerd kan worden, wat 
een verheugend feit is.

• Op zondag 15 januari hield de pas opgerichte 
jeugdgroep van de Kathedraal een sportmiddag 
op het terrein van het Christophorusinternaat. 
Er namen rond de tachtig jongeren aan deel, die 
eerst in een jeugdgebedsdienst van een half uur 
samen zongen en in gebed gingen. Daarna werd 
een gezellige slagbalcompetetie gehouden. De 
jeugdgroep heet “KJS Kathedraal” en bestaat uit 
jongeren van het Christophorus- en het Maria-
internaat, de groep misdienaars/acolieten, de 
Petrus Donders padvindersgroep, de kathedrale 
band “Youth for Christ” en jongeren die de 
kathedraal bezoeken. 

• Op woensdag 18 januari hield de vicaris-
generaal een vergadering met de hoofdtrekkers 
van de werkgroep Diaconie, diaken Guill Karsters 
en diaken Marius Gallon, die de aansturing, 
begeleiding en toerusting van diaconiegroepen, 
pastores en de gemeenschappen van ons bisdom 
zal coördineren. Deze werkgroep zal onderdeel 
zijn van het Pastoraal Centrum. De werkplannen 
worden nu besproken binnen de bisdomleiding en 
daarna zal er gelijk terugkoppeling plaatsvinden 
naar de priesters en diakens en het bredere 
middenveld van ons Bisdom. De vicaris-generaal 
heeft deze week ook de hoofdlijnen van het 
werkgebied Liturgie besproken met hoofdtrekker 
E.H. Guillaume Woei A Jin en zal de komende 
week vergaderen met de hoofdtrekkers van het 
werkgebied Catechese, pater Jan Geerits, pater 
Kumar en Moeder Boomiki.

• Op vrijdag 20 januari ging de vicaris-generaal 
samen met de CCK-voorgangers van de cluster 
Centrum mede voor in de slotviering van de 
Week van de Eenheid. Er waren de hele dag door 
en vooral ook in de middag zware regenbuien, 
waardoor de opkomst wat minder was dan anders, 
maar de aanwezigen waren wel erg enthousiast. 
Het was een hele fijne viering. Ds. Diana de Graven 
hield een inspirerende preek rond het thema: “Doe 
goed, zoek recht”, met een krachtige oproep tot 
meer rechtvaardigheid, zelf-reflectie en bekering 
vooral in onze huidige Surinaamse samenleving.

• De manager van het Pastoraal Centrum heeft 
op 11 en 12 januari  geparticipeerd tijdens een 
online conferentie van TU Dormund Universiteit 
in samen werking met Catholic Biblical Federation 
(CBF). Het thema van de conferentie was: 
“Salvation in a crisis-Ridden World”. Verschillende 
onderzoek documenten zijn  gepresenteerd door 
wetenschappers van verschillende universiteiten 
in de wereld. De focus was vooral op;  hoe Gods 
woord een bron  van hoop en redding  kan zijn 
voor gelovigen in een wereld dat geteisterd wordt 
door crisis.  

• 12 en 13 januari heeft de manager van het 
Pastoraal Centrum samen met het vertaal 
team van de deuterocanonieke boeken  een 
seminar gevolg onder leiding van de consultant  
Marlon Winedt. Het seminar was vooral om het 
vertaalteam het  vertaalprogramma paratext 
aan te leren  zodat het vertaalproces  efficiënt en 
effectief kan gebeuren.   

• In verband met ‘Zondag van het Woord van God’ 
heeft de manager van het Pastoraal Centrum op 13 
januari geparticipeerd tijdens een TV programma  
van Catholic Communication van Grenada. Het 
geheel heeft via zoom plaatst gevonden. Mgr 
Williams John-Lewis en Pater Hugh Logan waren 
ook gasten in het programma. Mgr Williams is  
de vorige CBF zonale  coördinator van Catholic 
Biblical Federation (CBF) en Fr Hugh  is de 
huidige zonale coördinator namens AEC. Tijdens  
het programma werd de nadruk gelegd op de 
betekenis van ‘Zondag van het Woord van God’ en 
het werk van CBF en de ABP commissie. Daarnaast 
werd nadruk gelegd op het evangelie gehaald 
uit Mattheus 4:12-23. Ook werden praktische 
voorstellen gedaan om ‘Zondag van het Woord van 
God’ te vieren. Het programma wordt op woensdag 
18 februari uitgezonden en zal ook via fb te volgen 
zijn.

Er zijn reeds donaties 
binnengekomen ter ondersteuning 

voor het werk van Omhoog. 
Wij danken u voor de 

geleverde bijdrage.
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Commentaar op de Lezingen van de 3e zondag door het Jaar (Jaar A) 

Achtergrond van de eerste lezing (Jesaja 8:23b – 
9:3)
Deze belangrijke profetie van Jesaja leest de Kerk 
elk jaar ook met kerstmis, waarbij de band gelegd 
wordt tussen het verschijnen van licht over hen die 
wandelen in duisternis en de geboorte van Gods 
Zoon te Bethlehem. De context waarin Jesaja deze 
profetie uitsprak neemt ons terug acht eeuwen 
vóór Christus: de tijd van het zuidelijke Joodse 
koninkrijk Juda onder de koningen Uzzia, Jotam, 
en vooral Achaz (735-716 v.Chr.) en Hizkia (716-
700 v.Chr.) In deze periode is de grote militaire 
macht het rijk van de Assyriërs (in het huidige 
Irak), die met hun machtige legers de landen van 
het Midden-Oosten langs de Middellandse Zee 
bedreigen en willen veroveren. Het koninkrijk 
Aram (ongeveer het huidige Syrië en Libanon met 
als hoofdstad Damascus) en het noordelijke Joodse 
koninkrijk Israël (de 10 noordelijke stammen; in 
grote lijnen de provincies Galilea en Samaria) gaan 
onder deze dreiging een verbond aan met elkaar. 
Ze proberen ook de bescherming te krijgen van 
Egypte, die daartoe graag bereid is om zo weer 
extra invloed te krijgen in dit gebied. Het zuidelijke 
Joodse koninkrijk Juda, met de hoofdstad Jeruzalem, 
wordt ook uitgenodigd, maar weigert en gaat 
liever een bondgenootschap aan met Assyrië zelf. 
Aram en Israël zien dat als verraad en trekken op 
tegen Juda. Ze hopen de koning te Jeruzalem af te 
kunnen zetten en Juda te dwingen tot deelname aan 
de coalitie tegen Assyrië. Deze oorlog mislukt en 
zorgt voor grote bitterheid tussen de twee Joodse 
koninkrijken. Dan valt Assyrië aan en verplettert 
Aram en het noordrijk Israël. De Assyrische legers 
plunderen de steden van Israël en voeren het 
grootste deel van de bevolking van de tien stammen 
weg in ballingschap. Ze zullen opgaan in andere 
volkeren en nooit meer terugkeren. Het noordelijk 
rijk Israël is verwoest en wordt steeds meer bevolkt 
door heidense mensen uit omliggende streken die 
door de Assyriërs aangemoedigd worden zich in 
het ontvolkte noordelijk Israël te gaan vestigen. 
Alleen het zuidelijk koninkrijk Juda overleeft deze 
ingrijpende catastrofe. Dit is de situatie die wordt 
aangeduid door de profeet Jesaja met zijn woorden: 
“Oneer gebracht over het land Zebulon en over 
het land Naftali…het gewest van de heidenen.. het 
volk dat in het donker wandelt.. hen die wonen in 
het land van doodse duisternis”.  Maar Jesaja, die 
de overgebleven Joden krachtig oproept om ook 
zichzelf eerlijk te evalueren op de vele vormen van 
schijnheiligheid, oppervlakkigheid en vaak zelfs 
ontrouw aan het verbond met Jahweh hun God, 
kondigt toch ook Gods verlossing aan: een groot 
licht zal uiteindelijk over alle ellende opgaan als het 
overgebleven volk zich maar oprecht bekeert tot de 
Heer. 

Eerste lezing: Jesaja: 8:23b – 9:3
In vroeger tijd is er oneer gebracht over het land 
Zebulon en over het land Naftali, maar in de 
toekomst wordt er eer gebracht over de zeeweg en 
de overkant van de Jordaan, en over het gewest van 
de heidenen. Het volk dat in het donker wandelt 
ziet een groot licht; een licht straalt over hen die 
wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt 
hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. 
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde 
als die om de oogst, als die van mensen, die jubelen 
bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar 
op het volk drukte, de stang op hun schouders, en de 
stok van de drijvers, Gij hebt ze stukgebroken als op 
de dagen van Midjan.

Tussenzang:  Psalm 27
Refrein: DE HEER IS MIJN LICHT EN MIJN 
LEIDSMAN.

Achtergrond van de tweede lezing (1 Korintiers 
1: 10-13.17)
Paulus heeft de kerkgemeente van de stad Korinte 
zelf gesticht en er een tijd doorgebracht. Hij is 
toen weer verder getrokken om het evangelie 
van Christus ook op vele andere plaatsten 
te verkondigen. Hij krijgt na enige tijd van 
enkele gelovigen van Korinte te horen over een 
verdeeldheid die ontstaan is na zijn vertrek. De 
Christelijke geloofsgemeenschap is uiteengevallen 
in verschillende groepen die in onenigheid en 
spanning tot elkaar staan. Bijbelwetenschappers 
vermoeden dat het bijvoorbeeld gaat om een groep 
van Joodse afkomst, die zich vooral identificeerde 
met Kefas, de oorspronkelijke Aramese versie van 
de naam Petrus, de apostel die het hoofd is van het 
college van apostelen, en waar er binnen deze groep 
veel nadruk gelegd werd op de Joodse besnijdenis, 
de wetten over rein en onrein, en andere zaken 
die in de oudtestamentische teksen erg belangrijk 
zijn. Andere groepen zullen waarschijnlijk hebben 
bestaan uit gemeenteleden van niet-Joodse afkomst, 
waren minder diep vertrouwd met de teksten van 
het Oude Testament dan hen die als Joden ermee 
waren opgegroeid en die ook, net als Paulus en 
de diaken Stefanus, wat andere accenten legden 
ten aanzien van het Christen zijn: meer nadruk 
op het werken van de Heilige Geest, meer nadruk 
op de verbondenheid met Jezus dan op de aloude 
Joodse-bijbelse religieuze gebruiken, en een andere 
positie ten aanzien van de besnijdenis en de wetten 
over rein en onrein. Paulus spreekt hier over vier 
groepen binnen de Christelijke geloofsgemeenschap 
van Korinte en roept met passie op om in liefde 
weer te komen tot eenheid in verscheidenheid, 
door het zich gezamenlijk richten op de verlossende 
genade van Christus’ kruisoffer en op de toegang tot 
het eeuwig leven dat de levende verrezen Heer ons 
schenkt als wij in verbondenheid met Hem leven.

Tweede lezing: 1 Korintiers 1: 10-13.17
Broeders en zusters, ik bezweer u bij de naam van 
onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgezind, 
laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest 
volkomen één van zin en één van gevoelen. Er is 
mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over 
u verteld, broeders en zusters, dat er onenigheid 
onder u heerst. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te 
hebben: `Ik ben van Paulus.' `Ik van Apollos.' Ik van 
Kefas.' Ik van Christus. 'Is Christus dan in stukken 
verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij 
gedoopt in de naam van Paulus? Christus heeft mij 
niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden 
om het evangelie te verkondigen, en dat niet met 
wijsheid van woorden; anders zou het kruis van 
Christus zijn kracht verliezen.

Achtergrond van de evangelielezing:  (Matteüs 
4: 12-23)
Vanaf deze zondag zal de Kerk weer lezen uit het 
evangelie volgens Matteüs. Deze Joodse evangelist 
wilt vooral Joodse Christenen bemoedigen en 
toerusten in het geloof in Jezus, maar hoopt 
duidelijk ook vele mede-Joden die Jezus nog niet 
aanvaard hebben als de Messias en de Zoon van 
God tot geloof te brengen. We zien daarom ook dat 
Matteüs heel veel benadrukt dat allerlei details uit 
Jezus’ leven, prediking en verlossing de vervulling 
zijn van teksten en gebeurtenissen van het Oude 
testament. In deze stijl begon Matteus zijn evangelie 
met Jezus’ geboorte, de prediking van Johannes de 
Doper, Jezus’ doop door Johannes, en Zijn veertig 
dagen in de woestijn. Deze zondag horen we hoe 
Matteüs daarna schreef over de aanvang van Jezus’ 
openbare zending. Matteüs benadrukt naar zijn 
Joodse lezers hoe, Jezus’ verkondiging Hem maakte 
tot een licht die de greep verbreekt die de machten 
der duisternis hebben over de mensheid en hoe ook 

dit een vervulling is van een profetie uit het Oude 
Testament, en wel van de profeet Jesaja. Vervolgens 
spreekt Matteüs over hoe Jezus Zijn eerste 
leerlingen roept.

Evangelie: Matteüs 4: 12-23
Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen 
genomen, week Hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan 
echter van Nazaret vestigde Hij zich in Kafarnaüm 
aan de oever van het meer, in het grensgebied van 
Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het 
woord van de profeet Jesaja: "Land van Zebulon, 
land van Naftali, liggend aan de zee, Overjordanië: 
Galilea van de heidenen! Het volk dat in de 
duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd; 
en over hen die in het land van doodse duisternis 
gezeten waren, over hen is een licht opgegaan”. 
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
"Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij”. 
Eens, toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield, 
zag Hij twee broers, Simon, die Petrus wordt 
genoemd, en diens broeder Andreas. Zij waren 
bezig het net uit te werpen in het meer; het waren 
namelijk vissers. Hij sprak tot hen: “Komt, volg Mij; 
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden 
Hem. Iets verder zag Hij nog twee broers,
Jakobus, de Zoon van Zebedeüs, en diens broeder 
Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de 
boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen, en 
onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter 
en volgden Hem. Jezus trok rond door geheel Galilea, 
terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen, de 
Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en 
alle ziekten en kwalen onder het volk genas.

Overweging door pater Esteban Kross:
Een heel belangrijk aspect van de roeping van de 
eerste apostelen, zoals dat in de evangelies wordt 
beschreven, is dat toen ze Jezus begonnen te volgen, 
ze alles achter zich lieten dat tevoren hen had bezig 
gehouden en hun manier van leven was geweest. 
De echte leerlingen van Jezus zijn dus zij die steeds 
meer zich losmaken van wat belangrijk voor ze 
was vóór ze Jezus van meer nabij begonnen te leren 
kennen. Leerling zijn van Jezus betekent daarom het 
zich eigen maken van een nieuwe visie op de wereld, 
het zich eigen maken van nieuwe gewoonten, van 
een nieuwe kijk op welke waarden van belang zijn 
en een nieuwe missie.

Het evangelie van Matteüs vertelt ons dat het werk 
van Johannes de Doper abrupt en gewelddadig tot 
een einde kwam doordat hij gevangen genomen 
werd door koning Herodes omdat Johannes openlijk 
kritiek had op aspecten van het gedrag van de 
koning. Toen Jezus hiervan hoorde vestigde Hij 
zich in Kafarnaum, waar Hij begon te prediken, 
genezingen te verrichten en demonen uit te drijven. 
Hij begon Zijn verkondiging met de boodschap: 
"Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij”. 
Deze boodschap is heel wezenlijk, want het zal de 
leidraad zijn bij alles wat Hij van dan af zal doen. 
We zullen daarom Jezus’ werk en verkondiging niet 
goed begrijpen als we ze niet zouden plaatsen in het 
licht van die woorden: "Bekeert u, want het Rijk van 
God is nabij”. 

Alles wat Jezus in Kafernaum begon, vat Matteüs 
samen met het beeld van een helder licht dat in de 
duisternis begon te stralen. Matteüs ziet in Jezus de 
vervulling van de profetische woorden van Jesaja: 
Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot 
licht aanschouwd; en over hen die in het land van 
doodse duisternis gezeten waren, over hen is een 
licht opgegaan”.

Vervolg op pagina 4
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Commentaar op de Lezingen van de 3e zondag door het Jaar (Jaar A) 

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 

“…OPENBARING DES HEREN / EPIPHANIA DOMINI…” 
Dit liturgisch jaar “A”, dat met de Advent is 
begonnen heeft  vier volle weken. Dat valt één 
keer in de 18-21 jaar,  vier volle weken. De 4e 
Zondag van de Advent viel, 7 dagen voor Kerstmis, 
precies één week. Dit jaar “A”,   valt Driekoningen 
op Zondag 08 Januari. De oorspronkelijke datum 
van het feest is 6 Januari! en de Doop van de 
Heer op Maandag 09 Januari 2023 en op één van 
de weekdagen na de Doop van de Heer valt de 
gebeurtenis van de bruiloft te Cana in Galilea.  De 
officiële naam van het feest is “OPENBARING DES 
HEREN”, oftewel “EPIPHANIA DOMINI”. Officieel 
eindigt de Kersttijd op Maandag 09 Januari, met de 
Tweede vespers van de  “DOOP VAN DE HEER”.  

Het feest van de OPENBARING DES HEREN, waarin 
wij gedenken hoe God zich openbaart, zich bekend 
maakt aan de mensen, gebeurt op drie manieren, 
drie verhalen die wij in de Evangelies aantreffen 
spreken over hoe Jezus zich bekend maakt, zich 
openbaart  aan de mensheid. 
1= God openbaart zich aan de DRIEKONINGEN… 
      (Mt.2/1-12  op Zondag 08 Jan. 2023.)
      De Koningen, of Wijzen bezoeken het Kind in de 
kribbe.
2= De DOOP van Jezus door Johannes de DOPER…
      Jezus openbaart zich AAN DE JODEN daar in de 
Jordaan.  
      (Mt.3/13-17  op Maandag 09  Jan. 2023.)
3= De BRUILOFT te Kana in Galilea…aan Zijn  
LEERLINGEN..
      Jezus openbaart zich aan Zijn leerlingen 
      (Joh. 2/1-12: Dit komt  voor in de jaren “A” en 
“C”.) 

1= Feest van Driekoningen… 08 Jan. 2023:
Op het feest van Driekoningen openbaart GOD zich 
aan de drie ‘wijzen’ uit het Oosten die meestal als 
koningen worden uitgebeeld. Ze hebben zelfs een 
naam gekregen, Caspar, Melchior en Balthazar. Ze 
hadden een lichtende ster gezien en gingen op zoek 
naar de nieuwgeboren Koning. Dit verhaal wil ons 
doen begrijpen dat de Heer zich openbaart aan de 
wereld. De koningen vertegenwoordigen dus de 
volkeren der wereld. Dit alles staat beschreven in 

Mt.2/1-12. De Bijbel vertelt  dat er  ‘wijzen’ uit het 
Oosten naar Jeruzalem kwamen en koning Herodes 
vroegen waar de pasgeboren Koning der Joden te 
vinden was: Hij zou dat toch zeker moeten weten!  
We hebben Zijn  ster in het Oosten gezien en zijn 
gekomen om hem onze hulde te brengen. 
Er was ook sprake dat  één van de koningen  
zwart was en die het afrikaanse continent moest 
vertegenwoordigen. Het is alsof de Bijbel wil 
vertellen dat in die Driekoningen Jezus zich 
openbaarde aan de gehele wereld, gesymboliseerd 
door deze drie personen. Of dit allemaal historisch 
juist is vraagt Paus Benedictus XVI –nu wijlen- zich 
af in Zijn boek “Jezus van Nazareth…” 

(Zo schrijft de Paus over… DE DRIEKONINGEN:
…”In het Evangelie van Matteüs lezen we over de 
‘wijzen uit het Oosten’ die naar Jeruzalem komen 
om de nieuwgeboren koning te aanbidden. In de 
volksmond worden ze ook wel ‘de DRIEKONINGEN’ 
genoemd. Hoewel Matteüs niet schrijft  hoeveel 
het er zijn,  wordt toch het getal DRIE aangegeven 
omdat de wijzen  drie geschenken bij zich hadden: 
goud, wierook en myrrhe. Goud staat dan voor 
Koningschap… wierook voor Goddelijkheid en 
myrrhe voor eeuwigheid, eeuwig-durend leven. 
Drie geschenken dus drie personen, die ook 
werelddelen vertegenwoordigen, bekend in de 
toenmalige wereld en wetenschap: Europa, Azië en 
Afrika. Al heel gauw. Ongeveer in de 6e eeuw, werd 
erbij verteld dat één van de drie zwart was om het 
Afrika continent te vertegenwoordigen. Ze kregen 
ook al gauw, reeds in de 8e eeuw,  een naam:   
Casphar, Melchior, en Balthazar.  Later werden de 
drie beginletters van de namen weer genomen 
voor een zeer oer-oud katholiek gebruik, nl. het 
in zegenen van een huis: Christus Mansionem 
Benedicat: …”Christus zegene dit huis!”…
Het idee is niet vreemd en zelfs zeer bijbels. Al 
heel gauw zag de kerk hierin een vervulling van 
een tekst van Jesaja: …”Sta op en schitter… uw 
licht is gekomen en de glorie van Yahweh gaat 
over u op.  Volken laten zich leiden door uw licht, 
koningen door de glans van uw  schijnsel… Een 
vloed van kamelen  zal het   land overspoelen. Uit  

Met andere woorden: toen Jezus met Zijn zending 
begon en in het openbaar begon op te treden, 
begon het licht over te nemen van de duisternis. 
Het licht van Jezus zal mensen verlichten die in 
het duister leven. Maar wat Hij duidelijk maakt 
met Zijn boodschap: "Bekeert u, want het Rijk van 
God is nabij”, is dat ook zij iets moeten doen. Ze 
moeten kunnen erkennen dat ze in duisternis zijn, 
ze moeten verlangen naar het licht, ze moeten zich 
bekeren. Bekering is een wezenlijk proces dat meer 
inhoudt dan alleen erkennen dat we niet onszelf 
kunnen verlossen, dat er die realiteit is van de 
oerzonde, van die krachten die ons verwijderen van 
God, krachten van het duister die we vaak in eerste 
instantie niet herkennen, waar we bijna blind voor 
zijn. Bekering is er pas als er ook een verlangen is 
naar het licht, en we met Gods genade echt moeite 
doen om naar het licht toe te gaan en om in het licht 
te leven.

Op zovele manieren bracht Jezus licht in de 
duisternis. Aan een duistere wereld van haat en 
wraak bracht Jezus het licht van vergeving en 
verzoening. Hij zei: “Bemin uw vijanden en bid voor 
hen die u vervolgen”. Wij echter groeien meestal 
op met de overtuiging dat het uitschelden en 
verwensen van onze vijanden, en het beramen van 
stappen om terug te meppen het juiste is. Meestal 

leven we in feite naar die wet van “Oog om oog, tand 
om tand”. Maar het licht van Jezus verlicht ons hart 
om in te kunnen zien hoe verkeerd die wet en die 
manier van omgaan met anderen is.

Met de parabel van de barmhartige samaritaan 
wees Jezus het duister af van onverschilligheid en 
verwaarlozing, en leerde Hij ons om zorg te dragen 
voor elkaar. Door Zijn leer en eigen persoonlijke 
voorbeeld verwierp Jezus het duister van uitbuiting 
en overheersing, en leerde ons dat gezag en macht 
altijd gericht behoren te zijn op dienstbaarheid, en 
doortrokken te zijn van nederigheid en compassie. 
Door Zijn woorden en verlossend handelen brengt 
Jezus ons, onvolmaakte zondaars, uit de duisternis 
naar het licht van genade. Hij bracht personen 
zoals Zaccheüs uit het duister van hebzucht en 
egoïsme tot de vreugde van het delen met anderen 
en weer opgenomen te worden in een waarachtige 
gemeenschap met goede mensen. Jezus bracht 
de vrouw die op overspel betrapt was van de 
duisternis van veroordeling, schande en geweld 
naar het licht van aanvaard te zijn en een nieuwe 
begin te mogen maken met haar leven. Door Zijn 
genezende kracht bracht Jezus vele zieken uit de 
duisternis van pijn, van achteruitgang en zorgen, 
naar het licht van welzijn en hernieuwde kracht. 
De zussen Martha en Maria bracht Jezus van de 

duisternis van gemis en verdriet tot het licht van 
hoop en nieuw leven.

Vele mensen die tot Jezus kwamen, kwamen tot 
Hem vanuit het duisternis, maar ervaarden door de 
ontmoeting met Hem wat het is om het zuivere licht 
van echte goedheid te mogen ervaren. Door in het 
reine licht van Jezus te leven, worden we ook zelf 
steeds meer een bron van licht voor anderen.

Vele Christenen dragen in feite meer een soort 
Christelijke mantel over hun eigenlijke manier 
van denken en leven. Ze gaan gewoon door met al 
hun vooroordelen, met al die vormen van egoïsme, 
onoprechtheid en hardheid. Maar die eerste 
apostelen waren anders: zij lieten alles achter 
waarmee ze tot dan toe bekend waren. Niet alleen 
hun werk als vissers lieten zij achter zich, maar ook 
hun manier van denken, de waarden van waaruit 
ze tot dan toe in feite leefden, ook dat op het eigen 
belang gericht zijn en de hardheid die zoveel van 
hun leven beheerste. Jezus volgen betekende dat 
alles achter zich laten en zich Jezus’ waarden, Jezus’ 
visie en goedheid eigen maken. 

Jezus heeft steeds weer mensenvissers nodig, want 
Zijn missie is voor de hele wereld, die zo groot is 
en waarin velen de smalle, rechte weg kwijt zijn 
geraakt en verloren dreigen te gaan. Jezus heeft 
in elke eeuw en in elk volk mensenvissers nodig, 
mannen en vrouwen die Zijn licht willen brengen 
in de duisternis van hebzucht en corruptie, in 
het duister van haatdragendheid en de onwil 
om te vergeven. Maar ook wilt Jezus door de 
mensenvissers van elke tijd Zijn licht brengen in de 
duisternis van eenzaamheid en stille wanhoop, van 
innerlijke verlorenheid en verdriet. 
 
Jezus’ werk was gericht op alle volkeren en de 
genade die Hij zal brengen is bedoeld voor iedereen, 
niet slechts voor een kleine bevoorrechte groep. 
Daarom is ook Jezus’ roeping om Hem te volgen 
gericht op de verlossing van alle volkeren. Matteüs 
verkondigt dit aan het einde van zijn evangelie, in 
hoofdstuk 29, waar hij ons leert dat Jezus bij Zijn 
hemelvaart tot Zijn leerlingen zei: “Ga, en maak alle 
volkeren tot leerlingen, doopt hen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen 
alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb”.

Laten ook wij een stukje licht zijn voor anderen, het 
licht van Jezus doorgeven en zo actieve, krachtige 
leerlingen van de Heer zijn, die het Licht der 
Volkeren is. Gado blesi!
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De kerstvreugde duurt eeuwig

Seba komen ze in grote getale,  beladen met goud, 
wierook en myrrhe…”  (Jes. 60/1-3)  En in Psalm 72 
staat ook nog geschreven: …”Laten alle koningen 
zich neerwerpen voor Hem…”

2= Doop van de Heer… Maandag 09 Jan. 2023:
De doop van Jezus in de Jordaan wordt  gevierd op  
Maandag na het feest van Driekomingen. Maandag 
na de Doop van de Heer, begint dan het ‘gewone’ 
door het jaar. Bij de doop van Jezus in de Jordaan 
door Johannes de Doper openbaart de Heer zich 
aan al diegenen die zich bij Johannes bevinden. Dat 
zijn die joden, die  echt een innerlijke, oprechte 
houding hebben en geloven dat de Heiland, de 
Verlosser, de Immanuël nabij is. Het zijn oprechte 
joden, die geloven dat de volheid der tijden dichtbij 
is en dat de Verlosser moet komen. Jezus laat 
zich dan ook dopen door Johannes. Hierdoor wil 
Hij als het ware dat verwachtingspatroon van 
de joden onderstrepen: …”De volheid der tijden 
is aangebroken”… Bij de doop van Jezus door 
Johannes de Doper zegt hij: …”Zie het Lam van 
God dat de zonde van de wereld wegneemt”… 
Het zijn dezelfde woorden die wij elke dag nog 
gebruiken in de liturgie, vlak voor het moment 
van de communie. Dan weerklinkt er een stem 
uit de Hemel die zegt:  …”Dit is Mijn Zoon, Mijn 
welbeminde, in wie ik welbehagen heb!”...  Jezus 
openbaart zich aan de Joden, aan diegenen die echt 
uitzagen naar de komst van de Verlosser en als 
teken van hun innerlijke gesteldheid door Johannes 
lieten dopen. Het heeft niets te maken met ons 
Sacrament van het Doopsel maar het was voor hen 
meer een soort reiningings-rite. We zijn er klaar 
voor!:  “…Zijt Gij het die komen moet, of hebben wij 
een ander te verwachten?...”  …”Midden onder U 

staat Hij die gij niet kent” …  (Mt.3/13-18.)

3= De bruiloft te Kana in Galilea…                                                                                                                                         
(Dit verhaal komt  voor in het jaar “A” en “C”.)
De derde manier dat God zich openbaart is op 
de bruiloft van Kana in Galilea.(Dit gebeuren 
wordt alleen in de jaren “A” en “C” verteld.)  Op 
die bruiloft te Kana in Galilea waren Jezus en 
Zijn leerlingen ook uitgenodigd, evenals  Moeder 
Maria. Het was het eerste publiekelijk optreden 
van Jezus met de groep van Zijn twaalf leerlingen. 
Daar openbaarde Jezus zich aan het kleine groepje 
van Zijn leerlingen die Hij net had uitgekozen. 
We moeten benadrukken dat Maria bij deze 
openbaring hier een actieve rol heeft gespeeld. 
…”Ze hebben geen wijn meer!...” fluistert Ze in 
Jezus’ oor. Maar Zijn uur was nog niet gekomen. 
Toch doet Hij  datgene waarover Maria Hem had 
aangesproken:  “Water werd in wijn veranderd”. 
Dan zegt de ceremoniemeester tegen de 
bruidegom:  “Men schenkt altijd de beste wijn het 
eerst, en als de mensen goed  hebben gedronken 
dan de mindere soort! u hebt de beste wijn tot nu 
toe bewaard! Het gaat in dit gebeuren niet zo zeer 
om een WONDER dat Jezus gedaan zou hebben 
maar  om het TEKEN dat Jezus stelde in het bijzijn 
van Zijn 12 leerlingen. Zijn leerlingen geloofden 
in Hem, ze waren ooggetuigen van het ‘teken’ dat 
Jezus gaf.  

Een bruiloft verwijst naar een verbond tussen 
twee mensen. Ook het verhaal van de bruiloft in 
Kana  verwijst  naar het verbond tussen God en 
de mensen. Psalm 96 van de viering bij de Bruiloft 
van Kana is een loflied op Gods heilshandelen met 
ons. Mensen van overal worden opgeroepen Hem 

daarom lof te brengen… …”Meldt aan de naties 
Gods wondere daden”… Het zal ook een verwijzing 
zijn naar de Eucharistie, het offer van het Nieuwe 
Verbond van God en mensen.

Er zit ook een bepaalde gedachtegang achter deze 
drie openbaringsverhalen:
A= In de Driekoningen openbaart Jezus zich 
      aan de gehele wereld…
B= Bij de Doop in de Jordaan aan een 
      gedeelte van de oprechte joden…
C= Op de bruiloft in Kana aan 
      het kleine groepje van Zijn 12 leerlingen…

Het feest van de OPENBARING DES HEREN 
is dus meer dan alleen maar het feest van  
DRIEKONINGEN…  Ook de DOOP VAN JEZUS en het 
teken op DE BRUILOFT te KANA in GALILEA vallen 
hieronder.  Op een drievoudige manier maakt Jezus 
zich bekend, openbaart Hij zich, laat Hij zien  WIE 
HIJ IS… 

En om alles samen te vatten kunt U nu het antifoon 
bij het MAGNIFICAT, zoals die bij de Vespers van 
Driekoningen wordt gebeden: 
=Vandaag reinigt de Heer zijn volk van  fouten en 
tekorten bij de doop in de Jordaan… 
=De wijzen brengen hun geschenken naar de 
pasgeboren koning…. 
=Op de bruiloft te Kana wordt water in wijn 
veranderd tot genoegen van de gasten…
(Het bovenstaande wordt bezongen in het lied op 
Blz. 233: Juicht voor de Koning Van de Joden…)

Pater M. Noordermeer. O.M.I.

Jo-Ann Ooft-Monsels

Kinderboek
De vreugde des Heren zal onze kracht zijn 
(Nehemia 8,11). Dit gedeelte uit de bijbel in 
combinatie met het kerstverhaal, heb ik de 
afgelopen maanden keer op keer gelezen om 
moed te putten voor het schrijven van een 
volgend kinderboek. Voor het eerst zou ik een 
kinderboek schrijven over een verhaal dat niet 
fictief was. Het kerstverhaal is geen sprookje. 
Het is een waargebeurd verhaal over God die zijn 
eniggeboren zoon naar de wereld stuurt om die 
te redden van zonde en verderf. Het verhaal over 
de geboorte van Jezus Christus is ook niet per 
se een makkelijk verhaal voor een kinderboek. 
Het verhaal gaat over zwangerschap, terwijl in 
de huishoudens van mijn jonge lezers niet altijd 
op een gezonde manier over seksualiteit en 
zwangerschap wordt gesproken. Het kerstverhaal 
maakt het er niet makkelijker op, want in het 
geval van Maria raakt ze zwanger van de Heilige 
Geest. De vreugde des Heren moest mijn kracht 
zijn bij alle inlevingsvermogen over wat er in een 
kinderhoofdje kan omgaan, bij het lezen over de 
wonderbaarlijke zwangerschap van Maria. Zouden 
de ouders dit deel van het verhaal met geloof 
kunnen voorlezen aan hun kinderen

Respect
De vreugde van de Here was ook mijn kracht 
bij het schrijven van dit kinderverhaal over 
Jezus, wetende dat het een universeel verhaal 
is over liefde en tegelijkertijd een verhaal 
waar ook het Surinaams kind zich in terug 
moet kunnen vinden. Bij de illustraties van het 
verhaal, kregen alle engelen het uiterlijk van een 
Surinaamse bevolkingsgroep. Dit is nodig voor de 

herkenbaarheid bij het Surinaamse kind weet u 
wel. Het kinderboek werd geschreven met respect 
voor de historische, religieuze en spirituele waarde 
van het kerstverhaal. De titel van het kinderboek 
is: De geboorte van Jezus Christus. Uiteraard is 
dit boek niet geschreven om enkel op eerste en 
tweede kerstdag gelezen te worden. De bijbel 
zegt het mooi: Want al zo lief, heeft God de wereld 
gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, 
zodat eenieder die in Hem geloofd niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

Vreugde van de Heer
Zoals eerder gezegd is het kerstverhaal geen 
luchtig verhaal voor een kinderboek. Historisch 
gebeuren er politiek ingrijpende maatregelen 
om het kerstkindje Jezus Christus te vinden en 
te doden. Het verhaal zit vol spanning over een 
kritiek moment in de liefdesrelatie van Maria en 
Jozef, die twee jaar lang gebukt gaan onder allerlei 
politieke maatregelen vanaf de hoogzwangere 
Maria die ver reist voor de volkstelling tot aan de 
kindermoorden door Herodes. En doorheen alle 
ellende blijft het echtpaar verbonden met de Here 
God en krijgt concrete instructies om hun relatie 
en hun kind steeds in veiligheid te brengen. We 
lezen door dit alles heen dat de vreugde van de 
Here God hun kracht blijft en dat de Here God zelf 
de koning van hun hart blijft.

Merkwaardig bezoek
Dan is er een merkwaardig bezoek van koningen 
die met geschenken Maria en Jozef bezoeken. Deze 
koningen hebben lang de ster gevolgd die wees in 
welke stad de Zoon van God is geboren. Ze brengen 
hem in Betlehem geschenken; goud dat duidt op 
het koningschap van de Here Jezus vanaf zijn 
geboorte, mirre die duidt op de dood die deze enig 

geboren Zoon zal sterven, omdat hij gegeven is als 
losprijs voor de zonden van mensen en wierook 
die duidt op de eeuwige aanbidding van de ware 
Messias, de Christus die voor altijd aanbeden gaat 
worden. De koningen eerden het kindje Jezus met 
geschenken die bijdroegen aan de financiering van 
de vluchtroute naar Egypte van Maria, Jozef en 
het kindje Jezus. De Here God kon hun geschenken 
hoe groot of klein ook, gebruiken voor een 
enorme impact, het kindje Jezus ontsnapte aan de 
kindermoord van Herodes.

Gezegend nieuw jaar
Kinderen zijn de toekomst, dus die kindermoord 
staat voor mij symbool voor het vernietigen 
van de toekomst van een generatie door slecht 
beleid van de Herodes van die tijd. Maar prijs God 
voor die offers van de mensen die de Here Jezus 
ernstig zoeken en hem eren met de schenken die 
ze hebben. Sang mi abi me gi, Yu mi Helpiman. 
Ook in 2023 kunnen we de Here Jezus eren, zodat 
komende generaties zullen weten dat de ware 
Messias al geboren is en de koning van hun hart 
wil zijn. Ik hoop dat de vreugde van de Here God bij 
die zoektocht uw kracht is en blijft.
Aan alle lezers een gezegend nieuw jaar 
toegewenst vol goddelijke inzichten, vreugde en 
krachtig geloof!
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Parochie catechese leerlingen van de 
St. Clemensparochie op bij bezoek in 
het bisschopshuis/kerkelijk museum 

voor de expositie ‘rond het altaar’.  
Vanwege de grote groep werd dit 

bezoek gecombineerd met een bezoek 
aan de kathedrale basiliek. Er kunnen 

maximaal 10 kinderen rondgeleid 
worden in de expositie zaal. Het daarom 
aan te bevelen dat grote groepen worden 

gesplitst en elkaar afwisselen doordat 
een deel naar de kathedraal gaat en 

een deel naar de expositie. Het is ook 
mogelijk met een deel een historische 
wandeling te maken rond het paleis, 

fort Zeelandia, palmentuin. Er is  veel te 
zien en veel historie te vertellen. Daarna 

kan er heerlijk in tuin van de bisschop 
gepicknickt worden.

Op zondag 15 januari hield de pas opgerichte jeugdgroep van de Kathedraal een sportmiddag op 
het terrein van het Christophorusinternaat. Er namen rond de tachtig jongeren aan deel, die eerst 

in een jeugdgebedsdienst van een half uur samen zongen en in gebed gingen. Daarna werd een 
gezellige slagbalcompetetie gehouden. De jeugdgroep heet “KJS Kathedraal” en bestaat uit jongeren 
van het Christophorus- en het Maria-internaat, de groep misdienaars/acolieten, de Petrus Donders 
padvindersgroep, de kathedrale band “Youth for Christ” en jongeren die de kathedraal bezoeken. 

Gebedsweek voor Eenheid
Vanaf 18 tot en met 25 januari 2023 vindt 
de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid 
van Christenen plaats. Het initiatief brengt 

verschillende christelijke tradities en confessies 
van over heel de wereld samen om te bidden voor 
de eenheid van de christenen. Het gezamenlijke 

bidden voor de eenheid is een traditie die 
inmiddels al 175 jaar teruggaat. Wereldwijd 

bidden in deze periode miljoenen christenen voor 
de eenheid. Zij delen samen het verlangen om die 
eenheid ondanks de verdeeldheid en onderlinge 
verschillen in het spoor van de oproep van Jezus 

tot stand te brengen. 
 

Het thema is dit jaar: Doe het goede; zoek 
gerechtigheid (Js 1, 17). Daarmee wordt de 

aandacht gevestigd op het voortbestaan van 
rassenongelijkheid, ook bij ons zoals de dood 

van de Leuvense student Sanda Dia in 2018 heeft 
aangetoond. Dat thema wordt ook uitgebreid 
tot de inheemse volkeren, maar evenzeer tot 

onze zorg voor de vreemdeling. De gebedsweek 
moet ons uitnodigen om ons erover te bezinnen 
dat we er niet in zijn geslaagd om ‘het goede te 
doen’ en om ons ertoe te engageren om samen 

‘gerechtigheid te zoeken, staat te lezen in de 
brochure voor de Gebedsweek. 

Bron: kerknet.be

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. 
Wij danken u voor de geleverde bijdrage.


