
KATERN A – Pagina 1 OMHOOG 29  januari 2023

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Weekblad voor kerk en samenleving   28  januari 2023

Jaargang 67

04

Religie & openbaar leven in Suriname

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

Opgericht 01 januari 1956

OMHOOG
Op vrijdag 20 januari woonde monseigneur 
Choennie een lezing bij van Kirtie Algoe PhD, 
gehouden in het kader van 150 jaar Hindoestaanse 
immigratie. Haar lezing had als titel Religie en 
openbaar leven in Suriname. Dr. Algoe heeft al 
enkele wetenschappelijke studies op haar naam 
staan die zeer lezenswaardig zijn. Zij is positief 
gestemd over de rol die de religie speelt in de 
cohesie van de Surinaamse samenleving en de 
bijdrage die zij levert aan maatschappelijke 
kwesties en politieke discussies. Algoe kwam tot 
deze conclusie door systematisch de publicaties 
van de verschillende religieuze groepen in ons 
land in de media te bestuderen. Tijdens deze 
bijeenkomst uitte monseigneur Choennie zijn 
grote bezorgdheid over de kwaliteit van het 
godsdienstonderwijs op de katholieke scholen. 
In tegenstelling tot wat velen denken, komt 
godsdienstonderwijs niet officieel voor in het 
curriculum van het ministerie van Onderwijs. Er 
wordt godsdienstles gegeven op onze katholieke 
scholen maar dat is mogelijk door drie halfuurtjes 
weg te pikken van andere vakken. Onlangs hebben 
de pastores besloten de voorbereiding op de eerste 
heilige communie en het vormsel uit de RK-scholen 
te halen omdat de kwaliteit van de voorbereiding 
dermate slecht is dat de pastores het niet langer 
verantwoord vinden om enkel en alleen op de 
school te rekenen. Het zal enige tijd vergen voordat 
dit besluit geëffectueerd kan worden, maar de 
kogel is door de kerk. Geloofsoverdracht via de 
school is niet meer mogelijk en de hoop is dat 
godsdienstonderwijs toch nog een bijdrage kan 
leveren. Bij godsdienstonderwijs wil de leerkracht 
niet het geloof, maar slechts kennis over de Bijbel 
of een godsdienst overdragen op de leerlingen. In 

de praktijk echter worden de godsdienstlessen 
vaak overgeslagen omdat er veel inhaalwerk is, de 
voorbereiding en materiaalvoorziening slecht zijn 
en nauwelijks inspectie van dit vak is. De financiële 
ouderbijdrage mag niet meer waardoor de 
materiaalvoorziening in gevaar komt. Daar komt 
nog bij kijken dat het ministerie van Onderwijs 
de godsdienstleraar niet als zodanig erkent. Al 
deze factoren, de enorme werkdruk bij de andere 
vakken en de geringe motivatie bij leerkrachten 
maken dat de generatie die we nu opvoeden 
minder kennis heeft van de verschillende 
godsdiensten in ons land. Verder komt de 
overdracht van waarden en normen onder druk te 
staan. De bisschop vreest dat deze ontwikkeling 
op den duur de harmonieuze multireligieuze 
samenleving zal aantasten. Dr. Algoe deelde deze 
bezorgdheid en vindt dat dit onderwerp op het 
hoogste beleidsniveau besproken moet worden en 
wetenschappelijk onderzoek behoeft.

Monseigneur Choennie nam deel aan de maandelijkse Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) 
via Zoom. Lees meer in de Mededelingen van het Bisdom.
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Mededelingen Bisdom
1. De leiders van de Interreligieuze Raad in 
Suriname (IRIS) kwamen op zondagavond 
22 januari bijeen voor een gezellige opo 
yari bijeenkomst bij een van de leden thuis. 
Het was niet alleen een gelegenheid om de 
vriendschappen te verdiepen maar ook om 
ongedwongen zonder agenda te praten over 
elkaars geloof en de ontwikkelingen in ons 
land.

2. In een aparte bijeenkomst van de IRIS, op 
uitnodiging van Dr. Ameerani Jagbandhan, 
programmacoördinator van het ministerie van 
Volksgezondheid, werd er gesproken over de 
basiszorgverzekering en uitgangspunten van 
het zorgbeleid. De volgende vragen kwamen 
aan de orde: Welke behoefte en wensen uiten 
de religieuze groepen inzake gezondheidszorg? 
Welke factoren zijn van belang bij het ontwerp 
van een zorgsysteem, de financiering ervan en 
de keuze van het pakket basisvoorzieningen. 
In welke mate zijn de genoemde factoren 
doorslaggevend, dan wel minder van belang? 
Welke standpunten/opmerkingen willen de 
religieuze groepen uiten naar de beleidsmakers 
en uitvoerende partijen m.b.t.organisatie en 
aanbod en zorg? Gezien de complexiteit van dit 
onderwerp kon het gesprek maar een eerste 
aanzet zijn om te komen tot een advies. De IRIS 
heeft besloten zich nader te beraden en zich 
te laten adviseren over dit onderwerp. In dat 
kader nodigt de bisschop de katholieken die 
deskundig zijn op dit gebied om met hem in 
contact te treden om zo een degelijk advies uit 
te brengen aan het ministerie.

3. De bisschop, de vicaris-generaal en de 
manager van het pastoraal centrum hebben 
in hun wekelijks overleg gesproken over de 
invulling van sleutelposten en het instellen 
van werkgroepen om het pastoraal werk 
op een hoger niveau te tillen. Voor elk van 
de drie pastorale werkgebieden – diaconie, 
liturgie en catechese – is er een hoofdtrekker 
aangewezen en een eerste planning gemaakt 
van activiteiten die op korte termijn moeten 
worden uitgevoerd. Deze planning is vastgelegd 
in een werkdocument en die zal binnenkort 
naar de geestelijken worden doorgestuurd voor 
de finale besluiten daaromtrent.

4. Er is een grondige evaluatie geweest 
van de televisie-uitzendingen van de 
eucharistieviering op de zondag via Apintie 
televisie. Eerder hadden de pastores en de 
technische crew al een evaluatie gehouden, 
maar er ontbraken toch wel enkele belangrijke 
muziekcoördinatoren. De bisschop, Gerard Lo 
Tam Loi en Marilyn Tsie A Foeng zullen met 
deze informatie van de evaluatie werken aan 
een betere coördinatie en een beter product. 
De priesters en diakens die zich willen 
committeren aan de uitzendingen zullen verder 
getraind worden. De muziekcoördinatoren 
zullen aangevuld worden en de verschillende 
taalgroepen en culturen in ons land zullen 
beter geaccommodeerd worden. Gekozen is 

om te blijven bij een eucharistieviering in 
plaats van een andersoortige viering omdat 
deze uitzendingen bedoeld zijn voor mensen 
die vanwege ziekte en/of leeftijd niet uit 
huis kunnen. De uitzendingen zijn niet op de 
eerste plaats bedoeld voor katholieken die hun 
zondagse plicht niet mogen verzaken maar om 
anderen voor het geloof te interesseren. De 
uitzendingen moeten daarom altijd technisch 
en inhoudelijk van hoge kwaliteit zijn.

5. Monseigneur Choennie nam deel 
aan de maandelijkse Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie (AEC) via Zoom. 
Hoofdonderwerp was het synodaal proces 
na de continentale fase. Het document van 
de continentale fase moet door de priesters 
en gelovigen gelezen worden en er moet een 
dag van bezinning gehouden worden waarna 
de bevindingen aan het AEC- secretariaat 
gerapporteerd moeten worden. Door de enorme 
hoeveelheid werk en activiteiten worden de 
deadlines niet gehaald. Suriname heeft laten 
weten dat wij dit tempo niet kunnen bijhouden.

6. Samen met twee jongeren Duncan Pinas en 
Maroessia Moore nam monseigneur deel aan 
een Zoomvergadering van de AEC-commissie 
Integral Human development. Het is Jegisti 
Ravenberg en Jael Sana niet gelukt om ook deel 
te nemen. Het betrof een eerste kennismaking 
waarbij de commissie wilde weten hoe de 
jongeren denken over integrale menselijke 
ontwikkeling. De vragen hierbij waren: Hoe 
breng je integrale menselijke ontwikkeling tot 
uiting in jouw dagelijks leven? Ken jij iemand 
die integrale menselijke ontwikkeling goed tot 
uiting brengt en wat maakt deze persoon zo 
bijzonder voor jou? Wat zijn de kansen en de 
uitdagingen voor jongeren in de kerk om een 
bijdrage te leveren aan de integrale menselijke 
ontwikkeling? Op welke manieren kan de 
kerk bijdragen aan de integrale menselijke 
ontwikkeling? Deze vragen waren bedoeld 
voor de kleine groep die met de commissie 
vergaderde maar het zou goed zijn als al onze 
jongeren deze vragen in hun jeugdgroepen of 
thuis onderling bespreken. Omhoog zou graag 
zien dat een van onze jongeren serieus ingaat 
op deze vragen en de antwoorden inzendt voor 
publicatie.

7. De bisschop en de vicaris-generaal zijn 
volop bezig met stappen die nodig zijn om de 
uitvoering van het beleidsplan van het Bisdom 
te leiden. In het beleidsplan wordt een gedegen 
visie aangereikt over de hoofdgebieden van 
het kerkelijk leven, zoals liturgie, diaconie, 
catechese, jeugdwerk, gemeenteopbouw, 
bijbelpastoraat, maatschappelijke inzet en 
betrokkenheid, oecumene en interreligieuze 
dialoog, stewardship, sociale media in de 
missie van de Kerk, evangelisatie, family life, 
en nog enkele gebieden. Om de uitvoering 
van het beleidsplan en daarmee de groei van 
het leven van de geloofsgemeenschap van 
ons Bisdom sterk te stimuleren, hebben de 
bisschop en de vicaris-generaal stappen gezet 
om de aansturing van deze werkgebieden 
prioriteit te geven. Na eerder in de maand 
hierover vergaderd te hebben met de priesters 
en diakens, zijn er vorige en deze afgelopen 
week verdere werkbesprekingen geweest. Zo 
worden er nu door de bisschop en de vicaris-
generaal enkele werkgroepen ingesteld, die 
geleid zullen worden door priesters, diakens 
en een van onze religieuze zusters. Het gaat 
om de Werkgroepen Catechese, Diaconie en 
Liturgie. Zij zullen als taak hebben om dat 

betreffende gebied van het kerkelijk leven 
op gestructureerde wijze aan te sturen en 
tot grotere bloei te brengen. Daarvoor zullen 
ze vanuit de priesters, diakens, religieuzen 
en lekegelovigen, teamgenoten zoeken die 
gevraagd zullen worden om een concrete 
taak binnen hun werkgebied aan te pakken. 
Voor elk van de drie werkgroepen is er door 
de bisschop en vicaris-generaal een werkstuk 
opgesteld dat basislijnen uitzet. De aansturing 
van de drie werkgroepen zal door de vicaris-
generaal gebeuren en de manager van het 
pastoraal centrum ondersteunt waar nodig. 
Vanaf deze week zullen de bisschop en vicaris-
generaal in principe elke maandagmorgen een 
stafvergadering hebben met de manager van 
het pastoraal centrum, om steeds de gang van 
zaken binnen de vele gebieden van het kerkelijk 
leven te evalueren. 

8. De vicaris-generaal is vijf jaar geleden door 
het Vaticaan op voordracht van de Antiliaanse 
Bisschoppenconferentie waartoe ons Bisdom 
behoord, benoemd tot Regional Director van de 
Pauselijke Missiewerken. Deze week had hij via 
zoom een online vergadering met alle directors 
van de Caraibische bisdommen. Onze director, 
pater Franciskus Mistranto, was ook aanwezig. 
Er werd vooral gebrainstormd over welke 
activiteiten voor dit jaar 2023 zullen worden 
gepland. Het werkgebied van de Pauselijke 
Missiewerken is vooral het ondersteunen 
van de evangelisatie, de verkondiging van 
Christus, het getuigen van ons katholiek geloof 
en de groei van een actieve, levendige en 
evangeliserende katholieke kerkgemeenschap. 
Het thema van dit jaar dat Paus Franciscus 
heeft afgekondigd voor 2023 is “Brandende 
harten en voeten in beweging”, Dit thema 
verwijst naar het verhaal van de leerlingen op 
weg naar Emmaus, op die eerste Paasavond, 
toen de ontmoeting met de verrezen Heer 
Jezus hun harten weer vol hoop en geloof deed 
branden toen Hij hun de diepere betekenis van 
de Heilige Schrift uitlegde en zij Hem herkende 
bij het breken van het brood, waarna hun 
voeten vol enthousiasme in beweging kwamen 
om naar anderen toe te gaan en met hen de 
vreugde en de bezieling te delen die in hun 
harten gegroeid was door het ontmoeten van 
de verrezen Heer. 

9. Afgelopen maandag 23 januari vond een klein 
drama plaats bij de kathedraal. ‘s Morgens 
rond kwart over vier in de ochtend werd een 
jongeman door de guards van de kathedraal en 
de Surinaamsche Bank aangehouden toen hij 
de ruitjes van een van de grote zijramen van 
de kathedraal aan het inslaan was. Hij werd 
vastgegrepen, de politie werd gebeld, die hem 
wegvoerde naar het politiebureau en hem in 
hechtenis nam. Later op de dag bleek dat het 
ging om een trouwe kerkganger, die in een 
staat van verwarring was geraakt en die nacht 
meende een innerlijke boodschap te hebben 
gehoord dat hij in de kathedraal moest zijn 
om een kaars te gaan branden bij de tombe 
van Petrus Donders. Toen hij de kathedraal 
niet binnen kon op dat tijdstip, trachtte hij in 
zijn mentale verwarring op deze wijze binnen 
te komen. Op beelden van de camera’s van de 
beveiliging van de kathedraal was alles later 
goed te volgen. Pater Kross besloot om niet 
tot strafvervolging te laten overgaan door de 
politie en twee dagen later werd hij  vrijgelaten. 
Wij hopen en bidden voor hem dat hij met de 
juiste begeleiding weer spoedig terug in balans 
zal zijn en zijn gewone leven kan hervatten. 
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Commentaar op de Lezingen van de 4e zondag door het Jaar (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing 
(Sefanja 2:3;  3:12-13)
De profeet Sefanja spreekt tot het volk Israël in de 
tijd van koning Josia, waarschlijk rond 640-630 
v.Chr. Zijn naam betekent in het hebreeuws: “De 
Heer beschermt”. Als profeet spreekt hij veel over de 
“Dag des Heren”. Deze Dag des Heren verwijst naar 
Gods oordeel tegen ieder die God ongehoorzaam is, 
die in hoogmoed zich niet werkelijk wenst te richten 
naar de geboden, de waarden en normen die God 
de mens vraagt te onderhouden. In de woorden die 
we in deze eerste lezing zullen beluisteren, roept de 
profeet de inwoners van Juda en Jeruzalem op zich 
te beteren: dan zal er nog hoop voor hen zijn. Sefanja 
gebruikt vooral veel het begrip “ootmoed”. Hij roept 
op tot ootmoed en verkondigt zo dat God zoekt naar 
de bescheidenheid van hart, de zachtmoedigheid 
en het zich laten raken door Gods Woord, door 
de armoede of de zorgen van medemensen in je 
omgeving. Ootmoed is het fundamentele besef maar 
een onvolmaakt mens te zijn, Gods vergeving en 
mededogen nodig te hebben, alsook de wijsheid en 
kracht van Zijn Geest. 

Eerste lezing: Sefanja 2:3;  3:12-13
Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, 
die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, 
zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een 
schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. 
Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, 
bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de 
naam van de Heer, de rest van Israël. Zij zullen geen 
onrecht meer doen en geen onwaarheid spreken; 
in hun mond is geen tong die bedriegt. Ja, zij zullen 
weiden en neerliggen, zonder door iemand te 
worden opgeschrikt.

Tussenzang:  Psalm 27
Refrein: ZALIG DE ARMEN VAN GEEST, WANT AAN 
HEN BEHOORT HET RIJK DER HEMELEN.

1. De Heer doet altijd Zijn Woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

2. De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

3. De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is Koning in eeuwigheid,
Uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

Achtergrond van de tweede lezing 
(1 Korintiers 1: 26-31)
Zoals we vorige week al zagen, was er grote 
verdeeldheid en waren er ernstige spanningen 
ontstaan in de kerkgemeente van de stad Korinte. 
In verdeeldheid gaat hoogmoed altijd een rol spelen: 
met hoogmoed je beter voelen dan die anderen, met 
hoogmoed die anderen veroordelen en niet naar 
hen menen te hoeven luisteren. Paulus heeft deze 
gemeente zelf gesticht en kent hen heel goed, kent 
hun achtergrond en hun levensverhaal. Hij wilt 
hen in deze verzen eraan herinneren dat zij allen 
van eenvoudige maatschappelijk afkomst waren, 
maar dat dat juist heel mooi is, omdat het hun 
open maakte voor de verkondiging van verlossing 
in Christus. Zo brengt Paulus hen als het ware 
terug naar die ervaringen van de eerste liefde voor 
Christus, die eerste vreugde over het evangelie, 
over het Woord van God, over de rijkdom van Jezus’ 
parabels, over de kracht van de Heilige Geest in 
de harten van hen die zich hadden laten dopen. 
In deze herinneringen van hun oorsponkelijke 

liefde voor Christus, zullen de gemeenteleden van 
Korinte de ware grond vinden voor hun eenheid in 
verscheidenheid.

Tweede lezing: 1 Korintiers 1: 26-31
Denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke 
maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen 
machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor 
de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de 
wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, 
heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen; 
wat voor de wereld van geringe afkomst is en 
onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is 
om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God 
geen mens zou roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt 
gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze 
wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging 
en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat, als 
iemand wil roemen laat hem roemen op de Heer.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Matteüs 5: 1-12a)
De evangelist Matteüs houdt zijn lezers in de 
hoofdstukken 5, 6 en 7 een collectie van onderricht 
voor die Jezus waarschijnlijk op verschillende 
momenten tot de mensen gericht had. Matteüs 
maakt van de schriftelijke aantekeningen van Jezus’ 
leer en van wat hij zelf en andere ooggetuigen zich 
herinnerden, één lange rede. Hij heeft zijn Joodse 
lezers in gedachten en wilt duidelijk maken dat 
zoals Mozes het Joodse volk op de berg Sinai, de 
Horeb, Gods Tora, Gods onderricht heeft doorgeven, 
Jezus dit op nog verhevenere wijze doet omdat 
Hij Gods Zoon is. Om dit bij zijn Joodse lezers te 
benadrukken, begint Matteüs deze rede met “Toen 
Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en nadat 
Hij zich had neergezet, kwamen Zijn leerlingen 
bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen 
aldus:” (Mt. 1:1-2). Daarom wordt deze lange rede, 
deze collectie van Jezus’ onderricht, de Bergrede 
genoemd. Matteüs besluit de Bergrede aan het eind 
van hoofdstuk 7 met: “Toen Jezus deze toespraak 
geëindigd had, was het volk buiten zichzelf van 
verbazing over Zijn leer. Want Hij onderrichtte niet 
zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die 
gezag bezit” (7:28-29). Daarna vervolgt Matteüs 
in hoofdstuk 8 zijn evangelie met: “Toen Hij van 
de berg was afgedaald, volgde Hem een talrijke 
menigte” (8:1). Deze zondag bestuderen we dus 
de opening van de Bergrede: een krachtige, nauw 
samenhangende prediking van Jezus die we “de 
Zaligsprekingen” noemen. 

Evangelie: Matteüs 5: 1-12a
Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg 
op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen 

zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en 
onderrichtte hen aldus: “Zalig de armen van geest, 
want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de 
treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig 
de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. Zalig de 
barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij 
zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die 
vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun 
behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 
men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei 
kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, 
want groot is uw loon in de hemel”.

Overweging door pater Esteban Kross:
De zaligsprekingen vormen een hele bijzondere 
tekst. Ze hebben iets zuivers, iets oorspronkelijks en 
indrukwekkends, maar ze hebben tegelijkertijd ook 
iets wereldvreemds, lijken wat onwezenlijk, iets of 
wat aanstootgevends misschien.

Voor sommige onderzoekers, is de bergrede, met als 
hoogtepunt deze zaligsprekingen, de belangrijkste 
verkondiging van Jezus. Dit heeft Hem als het ware 
beroemd gemaakt. Negen keer een troostend woord 
aan mensen die dat nodig hebben. Negen keer hoop 
voor hen die dat meestal niet vinden. Negen keer 
een perspectief voor hen die dreigen vast te lopen. 

Maar zo simpel is het niet. Neem bijvoorbeeld de 
zin “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost 
worden”. Als je het gewoon neemt zoals het daar 
staat, en erover nadenkt, dan zijn het eigenlijk toch 
wel moeilijk te begrijpen woorden. Als iemand 
bijvoorbeeld een dierbare verliest, te jong, na 
ontluisterend lijden, dan kun je toch niet zeggen: 
jij bent zalig, want je zult getroost worden door 
je familieleden, vrienden en hen van wie je het 
misschien niet eens had verwacht. In feite zou je 
toch denken: dat is natuurlijk wel mooi, maar ik 
vind het toch zaliger om je man of je vrouw niet te 
verliezen en samen gelukkig oud te worden, en de 
opvoeding en begeleiding van je kinderen niet aan 
anderen te hoeven overlaten. 

Of die andere zin: “Zalig die vervolgd worden 
om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk 
der Hemelen”. Als je hoort van de vervolgingen, 
martelingen, executies over de hele wereld, zoveel 
wat mensen wordt aangedaan om hun geloof of om 
hun inzet voor een rechtvaardigere samenleving, is 
het dan niet zaliger om niet vervolgd te worden en 
in vrede en rechtvaardigheid te kunnen leven. 

Waar zit dan het verborgen inzicht wat je pas zult 
vinden wanneer je echt over deze woorden veel 
nadenkt? Want dat doet Jezus steeds weer doet bij 
Zijn parabels en ook bij deze zaligsprekingen: ons 
uitdagen heel diep na te denken.

Is het u opgevallen dat Jezus niet zegt wie hier 
zal troosten? Wie het land zal geven? Wie hier zal 
verzadigen en barmhartigheid zal tonen? Jezus 
speurt hier in het mysterie van Gods goedheid. Hij 
kijkt verder dan de grenzen van dit leven, dieper 
dan het direct tastbare en koel waarneembare. 
De zaligsprekingen zijn eigenlijk een soort 
jubelzang van Jezus, ze zijn het hoogtepunt van 
wat Hij met heel Zijn wezen gelooft en weet. Met de 
zaligsprekingen lijkt Hij ons te zeggen: Durf jij, bij 
welke tegenslag ook, te vertrouwen dat het in Gods 
hand tot iets beters kan worden? 

Vervolg op pagina 4
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Commentaar op de Lezingen van de 4e 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 

Overweging door pater Esteban Kross:

Dat Hij -ook wanneer het bestaan zonder 
redelijkheid en rechtvaardigheid lijkt te zijn- het 
leven en de kracht van de liefde, het zuivere van 
waarheid en goedheid, en het levengevende van 
de hoop en het barmhartige zal doen overwinnen? 
Durf je je daar aan toe te vertrouwen, ook als het 
dan gaat om de confrontatie met de dood, of om 
een stukgelopen liefde, of een zware tegenslag 
in het bedrijf, of om ziekte, problemen in de 
gezins- of familiesfeer, in het klein of in het groot. 
Er is namelijk geen tegenslag of hij past in de 
zaligsprekingen.

Degene die Jezus hier niet bij name noemt, is juist 
Degene waar het Hem geheel en al om gaat: God 
zal het Rijk der hemelen schenken, hen troosten 
en het land geven, verzadigen en  barmhartigheid 
bewijzen, en zich tonen aan hen die tegen alles in 
durven te blijven geloven in de kracht die God geeft 
aan het eerlijke, oprechte en zuivere. 

De zaligsprekingen gaan over de kracht en de 
eeuwige toekomst die God geeft aan de liefde voor 
de armen middels een keuze voor solidariteit en aan 
het vermogen te treuren met hen die zo zwaar lijden 
in dit bestaan, waarin de tegenkrachten van het 

duister de mensheid in hun greep houden, en waar 
de erfzonde en het geweld toch steeds weer lijken te 
regeren. 

De zaligsprekingen lijken daarom iets naïefs, 
iets wereldvreemds te hebben. En toch zijn ze 
de zuiverste en diepste waarheid. God zal hen 
die er steeds weer, met vallen en opstaan, met 
alle menselijke onvolmaaktheid, er toch naar 
blijven streven om eerlijk en oprecht, barmhartig 
en meelevend, bewogen en solidair te zijn, Zijn 
kinderen noemen. Dáár, in die levenshouding en in 
dat geloof, dat vaak zo moeilijk en zelfs onhaalbaar 
lijkt, dáár ligt het ware geheim van het leven. 

Natuurlijk zul je ook vreugde ervaren als je zelf hier 
op aarde anderen troost kunt bieden, of als je vrede 
weet te bewerken, of als je onrecht om je heen zo 
weet op te vangen dat het niet escaleert. Natuurlijk 
ervaar je innerlijke blijheid als je je bedoelingen 
zuiver houdt in een soms rotte omgeving, of als 
je blijft werken aan gerechtigheid en daarvan de 
vruchten mag zien. Dan proef je al iets van een 
beloning. Maar Jezus spreekt hier vooral voor hen, 
die dat niet zien, die moeten doorgaan zonder 
resultaat te smaken. Mensen die eindeloos blijven 
proberen in hopeloze situaties. Zij die menselijk 
gezien hun leven aan een hopeloze zaak hebben 

gegeven, of door het leven zijn misdeeld. Voor hen 
spreekt Hij in de zaligsprekingen een woord dat tot 
in de hemel reikt.

Met de zaligsprekingen spoort Jezus ons aan om 
door te gaan, om na een terugval toch je opnieuw 
aan deze woorden op te trekken. En wat de Heer 
dan belooft is: “God zelf is jouw trooster, jouw Vader, 
degene die jou het loon geeft voor je inspanningen. 
Durf daarop te vertrouwen, het geeft je hier en nu 
al vleugels.” Voor wie zijn hoop enkel op dit leven 
heeft gesteld, zullen Zijn zaligsprekingen misschien 
wrang overkomen of misschien zelfs boos maken. 
Maar voor wie alles van God verwacht, is het Woord 
zoet en de zuiverste uitdrukking van de waarheid 
van het Rijk Gods.

Misschien willen wij wel in het geloof van Jezus 
delen, maar zitten we met onze hoop en verlangens 
nog erg vast aan deze wereld. Dan hoop ik voor ons 
allen dat de zaligsprekingen van Jezus voor ons 
steeds dieper gaan klinken, want dat betekent groei 
in geloof en dat is groei naar God toe. En wie naar 
God toe groeit, zal ook steeds meer een hoopgevend, 
liefdevol en barmhartig mens worden. Ik hoop 
dat ook van ons eens door de Heer gezegd moge 
worden: “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen 
God zien”. Amen.

Mgr. Choennie zegende namens IRIS het 
herbouwde gebouw van de Nationale 
Assemblee in. Daarbij gebruikte hij de tekst 
tekst van Jesaja 11,1-11. Hij momeerde hoe 
uit de stronk een twijg ontsproot. Uit de 
stronk van het afgebrand gebouw herrees dit 
prachtig gebouw. Uit de stronk van de van 
de weggeschoten democratie kwam er weer 
een twijg en de democratie begint te herleven 
in Suriname. Zelfs aan de stronk van onze 
geruïneerde economie groeit er weer een 
spruit. Laten we die spruit laten uitgroeien 
en vruchten voortbrengen. Hij smeekte de 
aanwezigen omdie boom niet telkens af te 
knotten tot een stronk.
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Paus Franciscus gaat de vastenretraite opnieuw privé houden

Man breekt in kathedraal om 
te bidden

Religieuze leiders en EU overleggen in Brussel over Oekraïne

Een man heeft deze week een raam van de 
Sint Petrus en Pauluskathedraal aan de Henck 
Arronstraat kapotgeslagen, om zich toegang naar 
binnen te verschaffen om te bidden.

De gelovige verklaarde dat hij overging tot de daad, 
omdat hij een roeping kreeg om te gaan bidden en 
de kathedraal op dat moment gesloten was, meldt 
de Surinaamse krant Times of Suriname.

Een bewaker hoorde geluiden en stelde een 
onderzoek in. Hij trof de man aan en droeg hem 
over aan de ingeschakelde politie. De wetsdienaren 
brachten de verdachte over naar het bureau.

Volgens de krant bleef de man volhouden dat hij 
van huis is gegaan om te bidden in de kathedraal. 
De kerkgemeenschap nam het standpunt in hem 
niet strafrechtelijk te laten vervolgen, omdat hij 
behoefte had om te bidden. De politie heeft de man 
heengezonden.

Hannah Brockhaus - CNA25 januari 2023

Paus Franciscus loopt het retraitehuis in 
Ariccia binnen op 2 maart 2017. Dit jaar zal 
de vastenretraite van de paus en de curie 
voor de derde achtereenvolgende keer niet als 
groepsretraite plaatsvinden, maar op individuele 
basis. Foto: CNS - L'Osservatore Romano
Net als de twee voorgaande jaren zullen paus 
Franciscus en de Romeinse curie opnieuw de 
jaarlijkse vastenretraite van het Vaticaan op 
individuele basis houden.

Het Vaticaan zei vrijdag dat paus Franciscus de in 
Rome woonachtige kardinalen en de hoofden van 
dicasteries heeft uitgenodigd om “op individuele 
wijze” deel te nemen aan de spirituele oefeningen. 
Deze zullen plaatsvinden tijdens de eerste volle 
week van de vastentijd, van 26 februari tot 3 
maart.

Afspraken geannuleerd
In die week worden alle afspraken van paus 
Franciscus geannuleerd, inclusief de algemene 
audiëntie op woensdag op 1 maart, kondigde het 
Vaticaan aan.

De paus vroeg ook de leidinggevenden van de 
Romeinse Curie om hun werkzaamheden op te 
schorten en de vijf dagen te gebruiken voor gebed.

Derde jaar
Dit is het derde jaar dat de vastenoefeningen 
op individuele wijze plaatsvinden. Voorheen 
kwamen de kardinalen en Romeinse curie voor de 
vastenretraite samen in Casa Divin Maestro in het 
Italiaanse plaatsje Ariccia.

In 2021 en 2022 noemde het Vaticaan de 
coronapandemie als reden voor de wijziging.
In 2020 weerhield een sterke verkoudheid paus 
Franciscus ervan zich bij de kardinalen en leiders 

van de Romeinse curie aan te sluiten in het 
retraitehuis buiten Rome.

katholiek nieuws

Op initiatief van de Europese Commissie vond 
gisteren vrijdag in Brussel een ontmoeting plaats 
van Europese religieuze en politieke leiders. 
Het centrale gespreksthema was de impact van 
de oorlog in Oekraïne op de Europese manier 
van leven. Daarbij werd onder meer van mening 
gewisseld over de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen, de energiecrisis en de impact op de 
meest kwetsbaren in de samenleving.

Metropoliet Nifon van Targoviste, die zowel lid is 
van het centrale als het uitvoerende comité van 
de Wereldraad van Kerken (WCC), sprak in zijn 
tussenkomst de bezorgdheid uit over het misbruik 
van religieuze taal om gewapende agressie te 
rechtvaardigen of te ondersteunen. Dat staat in 
schril contrast met de roeping van elke christen  
om vredestichter te zijn. Hij vroeg de aanwezige 
religieuze leiders om de oorlog te blijven 
veroordelen en te blijven oproepen tot vrede voor 
de bevolking van Oekraïne. 

Kardinaal Jean-Claude Hollerich, de voorzitter van 
de Commissie van Bisschoppenconferenties van de 
EU (COMECE), benadrukte de essentiële bijdrage 
van Kerken en religies voor de vooruitgang van het 
Europese beleid ter bevordering van het algemeen 
welzijn. De Grieks-katholieke aartsbisschop Cyril 
Vasil herinnerde eraan dat de Kerken er als eersten 
bij waren om hulp te verlenen aan vluchtelingen uit 
Oekraïne en om zowel humanitaire als spirituele 
steun te bieden. Kerken staan telkens in de 
frontlinie in de humanitaire hulpverlening, niet 
alleen in Oekraïne, maar ook elders in de wereld. 
Tegelijk maakt die inzet het onvervangbare belang 
duidelijk van individuen en organisaties voor de 

begeleiding van de meest kwetsbaren

Christian Krieger, de voorzitter van de Conferentie 
van Europese Kerken (CEC), huldigde de EU omdat 
die al van bij het begin van de Russische inval 
een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt had 
ingenomen, vooral wat betreft de economische en 
militaire solidariteit, de status van vluchtelingen 
en de sancties. Hij hoopt dat het conflict ook de EU 
zelf zou aansporen om interne uitdagingen aan te 
pakken. Voor Europa is de tijd aangebroken om zijn 
waarden te doen gelden en te verdedigen: waarden 
die rechtvaardigheid, waarheid en wegen naar 
vrede weerspiegelen. Tegelijk riep hij de Europese 
instellingen op om waakzaam te blijvben voor de 
gevolgen van de oorlog op de inflatie, de sociale 
crisis en het verhoogde risico voor democratieën 
door het populistisch discours en groeiende 
invloed van radicale partijen.

Bron: Comece/CEK/WCC | kerknet.be


