
 

3
4

e
 j

a
a

rg
a

n
g

  
  

n
u

m
m

e
r 

5
  

  
2

6
 a

p
ri

l 
2

0
2

0
  

t/
m

 3
0

 m
e

i 
2

0
2

0
 

 

Parochieblad Sint-Martinusparochie 

 



ALGEMENE INFORMATIE SINT MARTINUSPAROCHIE 

2 

 
Secretariaat en kerkelijk bureau 

Adres Radesingel 4, 9711 EJ  Groningen 

Telefoon 050 – 3 12 42 15 

E-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl 

Website www.stmartinusparochie.nl 

 
In de parochie is pastoraal werkzaam 
Plebaan/Pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar 
Telefoon 050 – 3 12 42 15 

 
Kerkbestuur 
Voorzitter Plebaan drs. R.R.B.M. Wagenaar 

 
Rooms-katholiek kerkhof 
Adres Hereweg 89, 9721 AA  Groningen 
Telefoon 050 – 5 25 32 28 (tijdens kantooruren) 

 
Rooms-katholieke basisscholen 
Sint Michaëlschool 
Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen 
Telefoon 050 - 3 12 52 82 
info@sint-michael.nl 
Dependance Sint Franciscus 
Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen 

 

 
Studentenparochie Sint Augustinus 
Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr. 
https://facebook.com/st.augustinus/ 

 
Redactie Rondom 
Louis Lukassen, Dick van der Meijden, Egbert 
van der Werff en Jabik Zeinstra. 
Vormgeving Meta van Zoelen. 

 
 
De redactie van ‘Rondom Sint Martinus’ treedt 
verzamelend op. Het wel of niet opnemen van 
artikelen of het inkorten ervan wordt zorgvuldig 
afgewogen, eventueel in overleg met het 
kerkbestuur. Het is ondoenlijk om met elke 
schrijver of schrijfster hierover contact op te 
nemen en/of te corresponderen. We vertrouwen 
erop dat u hiervoor begrip heeft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St.-Jozefkathedraal St.-Franciscuskerk 
Radesingel 2 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Zaagmuldersweg 67 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Rooster Rondom 
(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 
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31 mei 2020 
t/m 

4 juli 2020 

 
9 mei 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

Noord Mw. M. Melenhorst - Vroome 
Noorderhaven 49 
Tel. 06 – 22 54 93 46 

Selwerd Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

Vinkhuizen Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

Paddepoel Mw. A.C. ten Voorde,  
Zonnelaan 241 
Tel : 050 – 5 73 10 10 

Oost Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Op naar Pinksteren in Corona-tijd 
 
Een ongemakkelijk voorwoord schrijf ik op 

woensdag voor Pasen 2020, nu wij voorlopig 

gevangen blijven in de Corona-crisis. Die legt 

ons hele leven plat. Dat is het verschil met een 

oorlog waarin voor de meeste mensen het leven 

gewoon doorgaat. Nu is het tegendeel het geval. 

Zekerheden brokkelen af; teleurstellingen zijn 

er. Ook is er veel eenzaamheid – alle pogingen 

die te verlichten ten spijt. 

 

Waar gaat het allemaal toe leiden? Dat is de 

grote vraag. 

Het is te ingrijpend om te denken dat we over 

een tijdje terug kunnen naar zoals het was. 

Maar wat dan? 

Elke crisis kent gevaren en kansen. We zouden 

wellicht nieuw en beter kunnen bepalen wat 

prioriteiten zijn. 

 

Onze levensstijl zou misschien bijgesteld kunnen 

worden. “Het lijkt wel een mensenrecht om drie 

keer per jaar op vakantie te kunnen”, zei een 

medisch hoogleraar in de krant. En dan ook nog 

naar verre landen en met kleine kinderen. Moet 

dat allemaal? 

 

We kunnen onze ogen ook meer openen voor 

de natuur, de schoonheid en bedrijvigheid daar 

van dieren in allerlei soorten en van planten en 

bomen. Voor mij blijft de vogeltrek een 

fascinerend gegeven, van duizenden kilometers 

vliegen en na verloop weer op dezelfde plek 

terugkeren. Het mysterie is onder onze ogen en 

we zien het niet. 

We mogen onze ogen openen naar anderen. Zo 

mogen we ook meer oog krijgen voor de armen 

die in het verborgene leven, omdat armoede 

beschamend is. Maar armen zien betekent hun 

menselijkheid herstellen, houdt de paus ons 

voor. 

We mogen met andere ogen naar het leven 

gaan kijken en in het bijzonder naar het 

menselijk leven dat zijn waarde heeft van het 

eerste begin tot het laatste einde – niet 

afhankelijk van nuttigheid en productiviteit of 

financiële aspecten. 

 

Christus roept ons op tot werkelijke 

naastenliefde en niet zolang het mij uitkomt. 

 

Wij gaan op naar Pinksteren, het feest van de H. 

Geest. Dat Hij onze geest mag verlichten en ons 

beter doen zien hoe wij moeten leven in 

verbondenheid met God en met elkaar. 

Roepen wij Gods Geest aan om ons verstand te 

verlichten en ons hart te openen. 

 

Zalig Pinksterfeest! 

Pastoor R. Wagenaar 
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Lezingen zon- en feestdagen 
 
Zondag 26 april - 3de zondag van Pasen 
Handelingen  2: 14, 22 - 28 
1 Petrus  1: 17 - 21 
Lucas  24: 13 - 35 
 
Zondag 3 mei - 4de zondag van Pasen 
Handelingen  2: 14a   36 - 41 
1 Petrus  2: 20b - 25 
Johannes  10: 1 - 10 
 
Zondag 10 mei - 5de zondag van Pasen 
Handelingen  6: 1 - 7 
1 Petrus 2: 4 - 9 
Johannes: 14: 1 - 12 
 
Zondag 17 mei - 6de zondag van Pasen 
Handelingen  8: 5 - 8, 14 - 17 
1 Petrus  3: 15 - 18 
Johannes  14: 15 - 21 
 
Donderdag 21 mei - Hemelvaart 
Handelingen  1: 1 - 11 
Efeziërs  1: 17 - 23 
Matteüs  28: 16 - 20 
 
Zondag 24 mei - 7de zondag van Pasen 
Handelingen  1: 12 - 14 
1 Petrus  4: 13 - 16 
Johannes  17: 1 - 11a 
 

 

Openstelling St.-Jozefkerk voor stille 
aanbidding 
De St.-Jozefkathedraal is doordeweeks geopend 
van 10.00 – 14.00 uur voor gebed.  
Om 12.00 uur is er uitstelling van het H. 
Sacrament en om 12.30 uur Rozenkrans en het 
liturgisch middaggebed. 
 

 

Misintenties 
Iedere dag wordt in de St.-Jozefkathedraal in 
beslotenheid de H. Mis opgedragen. Reeds 
opgegeven intenties voor zondagen worden 
gelezen. U kunt uw intenties – ook voor 
weekdagen – opgeven bij het secretariaat van 
de parochie (050 – 3124215).  
 

Liturgische vieringen afgelast tot en met 
1 juni 
De bisschoppen hebben op 26 maart j.l. 
aangescherpte maatregelen in verband met het 
coronavirus bekend gemaakt. Tot nader order, 
en in ieder geval tot en met 1 juni, worden de 
liturgische vieringen op zaterdagavond en op de 
zondag afgelast. Vieringen door de week 
worden in beslotenheid, zonder gelovigen, 
gevierd. 
 

 

Misintenties St.-Jozefkathedraal 
26 april: Jan van Schaik 
  Henk Pasveer 
  Dora Bos – Lodders 
3 mei:  Willem Raben en overleden dochter 

Marianne 
Uit dankbaarheid bij een 89e 
verjaardag 
Nel Lefferts 

  Lien Lefferts 
  Josephine Geubels 
  Dora Bos – Lodders 
10 mei: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Yvonne Kessels – Snijders 
  Antoinette Hulscher 
24 mei: Jan van Schaik 
 

 

Familieberichten 
In de Heer overleden: 
 Dora Bos – Lodders 
 

 

Afgelaste activiteiten  
21 april Lezing door Mr. P. Lokin-Sassen. 
4 mei  H. Mis in de kapel van het R.K. 

Kerkhof. 
7 mei H. Mis in het Bisschop Nierman 

Centrum. 
12 mei Lezing door L.C.M. van Leijsen. 
18 mei Lentetocht voor senioren. 
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Steun de parochie met een extra 
kerkbijdrage 
 
De Sint Martinusparochie maakt in deze tijden 
wel kosten, maar door het uitvallen van de 
HH. Missen op zondag zijn er geen inkomsten 
uit de collectes. Steun daarom uw parochie 
met een extra kerkbijdrage. 
U kunt extra bijdrage overmaken op rekening 
NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v. Sint 
Martinusparochie of digitaal via Givt. 
 

 

Voor actuele informatie zie de website van de parochie: www.stmartinusparochie.nl 

Vastenactie 2020 
 
De Vastenactie 2020 is matig bedeeld. De actie 
staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden.  
U kunt alsnog een gift overmaken op rekening 
NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint 
Martinusparochie o.v.v. Vastenactie. 
 
Hopelijk kunnen we dan een substantiële bijdrage 
doen. 

Seniorenbericht 
 
De twee laatste seniorenmiddagen van dit seizoen 
moesten  tot onze spijt komen te vervallen. Ook 
kan de Lentetocht niet doorgaan. Helaas. Laten we 
hopen dat we elkaar in september in gezondheid 
weer mogen begroeten. Het nieuwe programma 
voor het seizoen 2020 – 2021 is nog niet 
samengesteld. Ook wij als werkgroep kunnen nu 
niet vergaderen. Wel is er in overleg met onze 
pastoor al een datum geprikt voor de 
Ontmoetingsdag. Zet u alvast 21 september 2020 
Parochiële Ontmoetingsdag, in uw agenda of op 
de kalender. De bisschop, Mgr. Van den Hout, zal 
hierbij aanwezig zijn. We houden u op de hoogte 
in ons parochieblad. 
 
Namens de werkgroep seniorenmiddagen, 
 
Gerda Hettinga. 

H. Mis van Pinksteren live op TV OOG 
 
OOG TV zal de hoogmis van Pinksteren live 
uitzenden op televisie.  
De Hoogmis zal op 31 mei a.s. gecelebreerd 
worden met Mgr. Van den Hout als 
hoofdcelebrant. 

Voedselbank 
 
De bisschoppen stimuleren bijdragen aan de 
Voedselbank. Het verzoek is dat eenieder die 
in de kerk komt voor stille aanbidding of 
gebed, iets meebrengt voor de Voedselbank, 
met name houdbare etenswaren. 

Kapel Bisschop Nierman Centrum 
 
Iedere eerste donderdagochtend van de 
maand vindt er een gezongen H. Mis plaats 
om 9.30 uur. We hopen dat op donderdag 4 
Juni er weer een Eucharistieviering in de kapel 
kan plaatsvinden. Mochten de maatregelen 
betreffende het coronavirus dan nog van 
kracht zijn, dan zullen we het helaas weer een 
maand moeten uitstellen. U mag mij hierover 
altijd bellen. 
Gerda Hettinga (050 – 5733339). 

Zondagse H. Mis live te volgen via ‘streaming’ op de website 

 

De Sint Martinusparochie overweegt ‘live-streaming’ van de zondagse H. Mis in de St.-Jozefkathedraal. 

Bij ter perse gaan van deze editie was daarover nog niet duidelijk wanneer dat ingaat. Volg daartoe het 

nieuws op de website van de parochie: www.stmartinusparochie.nl. 
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Verbonden op afstand 

1 april 2020 

 

Omdat het Coronavirus nog steeds rondwaart in 

ons land, houden we 1,5 m afstand van elkaar. 

We gaan niet onnodig bij elkaar op bezoek en 

we mogen het verpleegtehuis waar opa of oma 

verblijft niet binnen. We moeten verplicht 

afstand houden. Eigenlijk heel pijnlijk en 

vervelend. Ik hoorde van iemand die soms aan 

het huis van haar moeder voorbij wandelt: “Zal 

ik zwaaien naar haar?” We zoeken alternatieven 

om met elkaar verbonden te blijven. De sociale 

media, internet of gewoon de telefoon worden 

belangrijker. Ik merk zelf dat ik intussen al wat 

bijgeleerd heb, want ik loop in de 

ontwikkelingen op communicatiegebied niet 

voorop. De laatste bisdomstaf vond laatstelijk 

plaats via Skype. 

 

Ook in de liturgie geldt: afstand houden. Dat 

betekent ook dat we geen H. Communie kunnen 

ontvangen, want dan komen we te dicht bij 

elkaar in de buurt. Ook dat is pijnlijk en zeer 

ongewoon. Hoe houden we contact met 

Christus? Daarvoor bestaat er een oude traditie 

waar we nu weer gebruik van kunnen maken: de 

geestelijke communie. In het volgende gebed 

wordt de essentie uitgedrukt: “Mijn Jezus, ik 

geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament 

tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en 

wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet 

de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, 

vraag ik van U de genade van de geestelijke 

communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen 

naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, 

en laat mij nooit van U gescheiden worden. 

Amen.” 

 

Elke gelegenheid dat we de H. Communie 

ontvangen is sowieso een geestelijke 

ontmoeting met Christus. Ter communie gaan 

zonder geestelijke beleving mogen we zelfs een 

zonde noemen. Ook op geestelijke wijze kunnen 

we ons met Christus verbonden voelen en met 

de Kerk als zijn Lichaam. We maken er deel van 

uit, en door bekering willen we er méér deel van 

uitmaken, en een levend lidmaat worden. 

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

 

Hemelvaart  

Door Dick van der Meijden 

 

Nadat Jezus gekruisigd is en opgestaan uit de 

dood is Hij na 40 dagen naar de hemel gegaan. 

Dat wordt geschreven in de Handelingen van de 

Apostelen (Hand 1: 9-11): “Na deze woorden 

werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog 

geheven en een wolk onttrok Hem aan hun 

ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart 

gespannen nastaarden, stonden twee mannen 

in witte gewaden bij hen, die zeiden: Mannen 

van Galilea, wat staat ge naar de hemel te 

kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen 

naar de hemel, zal op dezelfde wijze 

wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien 

gaan.” 

Twee evangeliën vermelden Jezus hemelvaart 

slechts kort. In het Evangelie volgens Lucas ging 

Jezus, na zijn verschijning aan de leerlingen op 

de dag van de opstanding, met hen de stad uit 

tot bij Betanië. “Terwijl hij hen zegende, ging hij 

van hen heen en werd opgenomen in de 

hemel.” (Lc 24: 51).  

Het Evangelie volgens Marcus plaatst de 

hemelvaart direct na de verschijning van de 

opgestane Jezus aan de elf apostelen. “Nadat hij 

dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in 

de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de 

rechterhand van God.” (Mc 16: 19). Algemeen 

wordt aangenomen dat het korte slot van het 

evangelie van Marcus (Mc 16: 9-20) later is 

toegevoegd. De tekst van deze perikoop is 

waarschijnlijk gebaseerd op Evangelie van Lucas. 
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Over het boek Job 
door Jabik Zeinstra 

 
Op 11 maart hield Mgr. Van den Hout een lezing 

‘Hoe denken over God in het licht van het 

lijden?’ Het Bijbelboek Job fungeerde daarbij als 

leidraad voor het formuleren van gedachten 

over de betekenis van het lijden.  

 

Binnen de Bijbel onderscheidt het boek Job zich 

door de intense wijze waarop het zich 

bezighoudt met wezenlijke vragen als Waarom 

lijden mensen? Beloont God het goede en straft 

Hij het kwaad? Is God verantwoordelijk voor het 

slechte in de wereld? En bestaat er zoiets als 

rechtvaardigheid op aarde? 

 

Het boek Job bestaat uit een reeks poëtische 

dialogen binnen het kader van een verhaal in 

proza (Job 1-2; 42: 7-17). In het verhaal laat God 

zich door de hemelbewoner satan (= niet de 

duivel, maar - in de woorden van de bisschop – 

meer een aanklager, een soort officier van 

justitie) uitdagen om Job, een integere, 

rechtschapen en God vrezende man, op de 

proef te stellen. Terwijl God in een hemels 

onderonsje met satan Job prijst voor zijn 

onberispelijke levenswandel, suggereert satan 

dat Job alleen maar een fatsoenlijk en op God 

gericht mens is omdat hem dit voordeel 

oplevert (grote rijkdom, een gezond gezin). De 

overtuiging dat rechtschapenheid wordt 

beloond en zondigheid gestraft is namelijk in de 

traditie van Israël wijd verbreid. Deze 

vergeldingsleer is te vinden in de zegeningen en 

vervloekingen aan het einde van het boek 

Deuteronomium. Eigenlijk zegt satan dat Job 

snel van zijn geloof zal vallen en God zal 

vervloeken, als hij in plaats van zegeningen ook 

eens wat tegenslagen te verwerken zou krijgen. 

Om satans cynische verklaring van Jobs 

vroomheid te testen, geeft God hem 

toestemming al Jobs bezittingen van hem af te 

nemen. Terug op aarde is de lezer getuige van 

de vier ‘jobstijdingen’ die Job ontvangt. Duidelijk 

wordt dat alles wat Job wordt aangedaan, 

volstrekt onrechtvaardig is, er is sprake van 

onverdiend lijden. Ook wordt duidelijk gemaakt 

dat de traditionele opvatting – deugdzaamheid 

brengt zegen, zonde leidt tot ellende – niet 

opgaat. Jobs reactie op de rampen die hem de 

een na de ander overkomen, is er een van rouw 

en overgave: ‘De Heer heeft gegeven, de Heer 

heeft genomen, geprezen zij de naam van de 

Heer.’  

 

Het gesprek tussen God en satan wordt nog 

eens dunnetjes overgedaan. God is vol lof over 

Job, maar satan is ervan overtuigd dat het 

geloof van de rechtvaardige Job snel zal 

wegebben, als zijn leven en gezondheid in het 

geding komen. Weer op aarde vinden we Job 

terug ‘in as en vuil’, terwijl hij zijn zweren 

afkrabt met een potscherf. Hij is inmiddels alles 

kwijt behalve zijn vrouw, maar die komt 

intussen aan met wat satan voor de hand had 

gelegen: ‘Dan God maar prijzen tot je er aan 

dood gaat.’ Hoewel Job intussen begrepen heeft 

dat alle ellende van God kwam (via satan, maar 

dat weet Job niet), weigerde hij Hem te 

vervloeken: ‘Het goede nemen we wel aan van 

God, waarom dan het kwade niet?’ (Job 2: 10). 

 

De dialogen vormen het grote middendeel van 

het boek (Job 3: 1 - 42: 6). Job lijkt hier een 

ander karakter te hebben dan in het verhaal. In 

hoofdstuk 3 beklaagt Job zich over zijn lot, maar 

het is niet God die hij vervloekt. Zijn geduld is 

ten einde en hij vervloekt de dag dat hij is 

geboren. Dan volgen drie gesprekken tussen Job 

en zijn vrienden Elifaz, Bildad en Sofar. Job toont 

zich in toenemende mate opstandig, maar zijn 

vrienden nemen het op voor God. 

 

‘Verdraait God soms het recht?’, vraagt Bildad. 

‘Is de Almachtige werkelijk oneerlijk?... ben je 

werkelijk onschuldig, rechtschapen, dan komt
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Hij voor je op’ (Job 8: 3-6). Job is het in grote 

lijnen met hen eens en heeft ook geen 

verklaring voor zijn lijden. Maar omdat hij 

overtuigd is van zijn onschuld, roept hij God ter 

verantwoording. Hij vraagt om een eerlijke 

behandeling en beschuldigt zijn vrienden ervan 

dat ze liegen om God te verdedigen. 

 

Na drie gespreksronden met 

zijn vrienden en een scherp 

betoog van een vierde en 

jongere aanklager Elihu, 

gaat het twistgesprek niet 

langer tussen Job en deze 

mannen maar tussen hem 

en God. Want de pijn van 

zijn lijden is tenslotte 

overtroffen door de 

angstaanjagende gedachte 

van een ordeloze 

onrechtvaardigheid in deze 

wereld. Gods almacht en 

zijn eigen zwakheid 

kennende gelooft Job dat er licht moet zijn in 

deze duisternis. ‘Ach, werd er maar naar mij 

geluisterd’ (Job 31: 35). 

 

Jobs noodkreet wordt uiteindelijk gehoord. In 

storm en wind geeft God antwoord, maar 

anders dan Job en wij zouden verwachten, geeft 

God geen duidelijke uitleg, een oplossing voor 

het raadsel van de onrechtvaardigheid en het 

menselijk lijden op aarde. In plaats daarvan 

daagt Hij Job met een spervuur van vragen uit 

het mysterie te aanvaarden dat alle menselijke 

kennis, ja het gehele menselijke bestaan 

begrenst. De vragen lopen uiteen van de 

oorsprong van het heelal via de draagtijd van 

klipgeiten tot de strijd met mythologische 

monsters. De beschrijving van het nijlpaard en 

de krokodil onderstreept de kleinheid van de 

mens (Job 40: 15-41). Op de vragen volgen geen 

antwoorden, maar ze missen hun uitwerking 

niet: Job begrijpt dat zijn eenvoudige redenering 

over beloning en straf uiteindelijk helemaal 

verdampt in het gezicht van Gods 

ondoorgrondelijkheid. Job toont berouw en 

herroept zijn woorden. ‘Alleen van horen 

zeggen kende Ik U, nu heb ik U gezien, met 

eigen ogen. Alles herroep ik, over alles heb ik 

spijt, neergezeten in stof en as’ (Job 42: 5-6).  

In de epiloog krijgt Job zijn rijkdommen in 

tweevoud terug. Het lijkt erop dat 

de vergeldingsleer daar toch 

weer opgeld doet.  

 

Het boek Job laat zien hoe ver de 

redenen van God voor het lijden 

buiten ons gezichtsveld liggen, en 

dat we op vragen als 'Waarom 

laat God ons lijden?' en 'Waarom 

laat God het kwaad in de wereld 

toe' nooit een antwoord zullen 

krijgen. De Bijbel belooft ons 

nergens dat er geen lijden en pijn 

meer zal zijn, maar wel de kracht 

om het te dragen. In Kolossenzen 

1: 9-11 verwoordt de apostel 

Paulus deze troostrijke gedachte in een prachtig 

gebed. 

 

Mgr. Van den Hout verwees in zijn lezing ook 

naar het boekje 'Waarom laat God ons lijden?' 

van de katholieke theoloog, de jezuïet Karl 

Rahner (1904-1984). De vraag naar de 

oorsprong en de mogelijke zin van het menselijk 

lijden behoort 'tot de meest fundamentele 

vragen van het menselijk bestaan', vindt Rahner. 

‘De onbegrijpelijkheid van het lijden is deel van 

de onbegrijpelijkheid van God.’ Op de vraag 

naar het lijden is volgens Rahner ‘slechts een 

liefhebbend zwijgen mogelijk. En het zich in 

gebed tot Jezus Christus zelf richten omdat de 

vraag in de gekruisigde Christus al beantwoord 

is.’ 

De tekst van het, gelukkig maar, dunne boekje, 

vraagt om een nauwkeurige, langzame lezing.  

 

Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Uitg. 

Sjibbolet Amsterdam 2019, 77 blz., € 13,- 
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PSALM 122 (121) 

Het schone verlangen naar vrede 

door pastoor R. Wagenaar 

 

1. Psalm. Van David. 

 

    Hoe blij was ik, toen men mij riep: 

 ‘Wij trekken naar Gods huis!’ 

2. Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 

 uw poorten binnentreden. 

 

3. Jeruzalem, ommuurde stad, 

 zo dicht opeengebouwd: 

4. Naar u trekken de stammen op, 

 de stammen van Gods volk; 

    Zij gaan naar Israëls gebruik 

 de naam van God vereren. 

5. Daar staan de zetels van het recht, 

 de troon van Davids huis. 

 

 

6. Bid dan om vrede voor Jeruzalem: 

 dat ieder die u liefheeft veilig zij; 

7. Dat eendracht heerse binnen uw 

omwalling, 

 in al uw huizen rust. 

 

8. Ter wille van mijn broeders en mijn 

makkers 

 wens ik u vrede toe; 

9. Ter wille van het huis van onze God 

 bid ik voor u om zegen. 

 

 

 

Een blijde psalm is psalm 122.  

Een hele pelgrimsstoet komt in Jeruzalem aan.  

‘Hoe blij was ik toen men mij riep: Wij trekken 

naar Gods huis’ (vers 1). De heilige kerkvader 

Augustinus zegt: het zijn de engelen, onze ware 

medeburgers die ons zeggen: Kom, laat ons 

opgaan naar het huis van de Heer. En ook, zo 

vervolgt Augustinus: Ik heb me verheugd met de 

profeten, ik heb me verheugd met de apostelen, 

want allen hebben mij gezegd: ‘Wij gaan op naar 

het huis van de Heer’. 

 

Het is als bij de start van de pelgrimstocht: 

mensen zijn vol verwachting, spreken elkaar 

moed in en de sfeer is opgewekt. Én met een 

schoon open verlangen. 

In vers 2 zijn de pelgrims aangekomen in 

Jeruzalem. In twee verzen hebben we de hele 

weg afgelegd, van huis tot bij de toegangspoort 

van Jeruzalem. 

 

De pelgrim staat stil en bewondert de stad 

(verzen 3-5) – ommuurd, alle huizen prachtig in 

elkaar gevoegd. De kerkvaders zien er een beeld 

in van de eenheid van de Kerk. Wederom is het 

Augustinus die zegt: de eenheid wordt bewerkt 

door te delen in de Ene, het Zijn zelf. Voor Hem 

vormen we als gemeenschap een ware 

vriendenkring, aangetrokken door de 

Schoonheid in ons midden: Christus, Gods 

wijsheid en Gods zelfopenbaring. 

 

De pelgrims worden in vers 6 uitgenodigd te 

bidden voor de stad met haar hoge roeping: 

Jeruzalem als visioen van vrede. Veiligheid, 

eendracht en rust zijn de vruchten waarop men 

hoopt voor de vredestad van God (verzen 6-7). 

De pelgrim is een voorspreker (verzen 7-8). Bid 

voor ons in Lourdes/Compostella, krijgt hij langs 

de hele bedevaartsroute te horen. Je gaat nooit 

alleen, maar in naam van zovelen. Ik wens u 

vrede, ik bid voor u om zegen. ‘Pax et bonum’ – 

‘Vrede en alle goeds’, zei St. Franciscus van 

Assisi. Ja, vrede tot in heel de schepping. 

 

We kunnen er niet omheen de concrete stad 

van het huidige Jeruzalem even in gedachten te 

nemen, welk een paradoxen. 
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Want in dit Jeruzalem van onze dagen leven tal 

van kleine en grote gebedsgemeenschappen van 

joden, christenen en moslims. Allen bidden om 

vrede maar tegelijk belaagt men elkaar, pleegt 

men steeds weer geweld. Geen vrede, geen 

gerechtigheid, geen rust noch eendracht. 

 

Wij moeten deze psalm bidden in het 

vertrouwen dat Jeruzalem werkelijk een stad 

van vrede mag worden en zo beeld mag zijn van 

de eenheid die alle mensen vormen rond hun 

Heer en Schepper. 

 

 

Gebed van de bisschoppen i.v.m. het 

coronavirus  

 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit 

virus zijn overleden, 

dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in 

hun werk  

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor 

ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid 

van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. 

 

Amen. 

Gebed om roepingen in de maand Mei 

 

Heilige Maria, 

U ontving uw uitnodiging, uw roeping om 

moeder te worden van Gods Zoon, plotseling, 

via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te 

weten hoe dit zou gaan gebeuren en wat u in 

uw leven nog te wachten stond, zei u vol 

vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” 

U vertrouwde op de woorden van de engel: 

“Voor God is niets onmogelijk.” U gaf u over aan 

de Kracht van de H. Geest. 

Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk 

“Ja” op Gods roepstem, Maria! 

 

Ook nu nog worden velen geroepen tot het 

priesterschap, het diaconaat en het religieuze 

leven. U weet dat vele geroepenen wellicht God 

niet eens kennen. U bent ervan op de hoogte 

dat een niet gering aantal de Stem van God niet 

hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet 

eens durven te luisteren. Dat nogal wat mensen 

andere interesses of voorkeuren hebben en hun 

hart sluiten. Dat ze bang zijn voor wat hun 

omgeving ervan vindt. Dat ze geen 

zelfvertrouwen hebben…  

 

Help de geroepenen om de liefdevolle stem van 

God te ontdekken en te onderscheiden, tussen 

alle uitnodigingen en verleidingen van de 

wereld. Wees dan een voorspreekster bij uw 

Zoon voor hen die gebrek aan vertrouwen 

hebben om ja te zeggen. Moge het hart van de 

geroepenen op uw voorspraak en met hulp van 

de genade van uw Zoon blij, bereidwillig en 

genereus opengaan voor de vele genaden die 

God aan hen, en via hen aan de Kerk en de 

wereld, wil geven. Als ze maar ja zeggen… 

 

Dank u ook voor uw “Ja” op ons vragen en 

roepen, goede moeder Maria! 

 

Mgr. E.J. de Jong  

Hulpbisschop van Roermond 
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Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.rkkerk.nl 

www.katholiekleven.nl 

www.rkbijbel.nl 

www.rkliturgie.nl 

www.rkdocumenten.nl 

 

 
 

Wories 
 

Voor al uw tegel en kitwerk 
(nieuwbouw en renovatie) 

 

□ Telefoon : 06 – 55 55 43 91 

□ Telefoon : 0598 – 35 20 14 

□ E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl 

□ Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl 

 

 

U doet toch ook mee? 
 

In twee kloosters in Polen 
verzorgen de zusters 90 
gehandicapte kinderen en 
vijftig jongeren. Door uw 
gift kunt u de zusters in hun 
zware taak bijstaan. Gaarne 
uw bijdrage op : 

 

IBAN  NL67INGB0006560476 
of op  

IBAN  NL50RABO0306503344 
 

t.n.v. Stichting Pools kindertehuis Lagow-Lubusk 
te Assen 

 

www.stipokin.nl 

 
 

€ 12,00    kunt u storten op 

IBAN : NL89INGB0669912719 

T.n.v. Sint-Martinusparochie, 

Radesingel 4    9711  EJ    Groningen 

 

 

Rondom  St. Martinus 

Uw bijdrage voor het 
maken van 

“Rondom St.Martinus” 

 

mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.tegelzetenkitbedrijf.nl/
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Kapsalon 
 

Kapsoones 

 

Openingstijden 
 

Maandag :  13.00  –  18.00 
 

Dinsdag  t/m  Vrijdag 
  :  09.00  –  18.00 

 

Donderdag :  09.00  –  20.00 
 

Zaterdag :  09.00  –  17.00 

 
Folkingestraat 56 
9711  JZ    Groningen 
Tel : 050 – 3 18 24 21 

 

www.kapsoones.nl 

 

 

 
Groningerweg  42 

 
9738  AB    Groningen 
Tel  :  050 – 5 77 08 92 

 
Voor aankoop van uw nieuwe auto 

en/of reparatie, onderhoud en 
 

APK keuringen. 

 
Aanbod gebruikte auto’s op: 

www.garagetnoorden.nl 
 

Alles onder Bovag garantie 

 

http://www.garagetnoorden.nl/

