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Gebedsdag in Maartenskerk 

Bidden voor vrede- Bidden voor Oekraïne 

Iedere zaterdagmiddag is de Maartenskerk in 
Maartensdijk een uur geopend. Iedereen mag 
binnen lopen, voor een stil gebed, even een 
kaarsje aansteken, of alleen maar even uit de 
drukte weg. 

Op zaterdag 26 maart openen we 
onze kerk van 12 tot 5 uur. 
We willen mensen de gelegenheid bieden om 
te bidden voor vrede, bidden voor Oekraïne, 
voor de mensen, de vaders, de moeders en de 
kinderen. 
Bidden in stilte of hardop, muziek, een kaarsje 
opsteken. 
U bent welkom 
 
 
 

Verhaal uit de overweging van pastoor Joachim Skiba op 13 maart 2022 
Aan het einde der tijden waren er op een grote vlakte voor de troon van God miljarden mensen 
verzameld. De gemoederen waren verhit. "Hoe kan God nu over ons oordelen? Wat weet Hij nou van 
lijden?" - snauwde een vrouw smalend. 
Ze rolde een mouw op en liet een nummer zien, dat in het concentratiekamp op haar arm was 
getatoeëerd. "Wij zijn daar geslagen en gekweld wij hebben verschrikking en dood doorstaan!". 
In een andere groep trok een zwarte man zijn kraag naar beneden en riep... "wat vindt 
je hiervan?" …terwijl hij een striem om zijn hals liet zien veroorzaakt door de dood aan de 
galg: "Gelyncht, alleen omdat ik zwart ben!" 
Wij zijn gestikt in slavenschepen, wreed gescheiden van onze geliefden, en hebben gezwoegd tot de 
dood ons verlichting bracht.  
Er waren honderden van dergelijke groepen mensen op de vlakte. Iedereen had wel een aanklacht tegen 
God over het kwaad en het lijden dat Hij in de wereld had toegelaten. 
Hijzelf woonde veilig in de hemel, waar alles lieflijk en licht was, waar geen tranen zijn of vrees, geen 
honger en haat is... 
"Wat kan Hij nou weten over wat mensen in deze wereld allemaal hebben moeten doormaken?  
Tenslotte leidt Hij daar boven een lekker leventje!"  zeiden ze. 
 En zo koos iedere groep één vertegenwoordiger, iemand die de meeste ellende op aarde heeft 
doorstaan. Er was een jood bij, een zwarte, een paria uit India, een buitenechtelijk kind, iemand uit 
Hiroshima en een asielzoeker uit Syrië  en Afrika. 
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Midden op de vlakte beraadslaagden ze met elkaar. Voordat God als rechter zou mogen optreden, zou 
Hij eerst moeten ondergaan wat zij hadden doorgemaakt. 
Ze kwamen tot het volgende besluit: "God moest allereerst een tijd op aarde komen leven" maar om er 
zeker van te zijn, dat Hij geen gebruik zou kunnen maken van zijn Goddelijke kracht om zichzelf te hulp 
te schieten, zouden er wel wat bepalingen worden ingebouwd, namelijk: 
- laat Hem geboren worden als Jood. 
- laat er grote twijfels over bestaan, of Hij wel een wettig kind is, zodat niemand weet wie zijn werkelijke 
vader is. 
- laat het land waarin Hij geboren wordt overheerst zijn door een ander land. 
- laat Hem opkomen voor een zaak die zo rechtvaardig is, maar tegelijk zo radicaal, dat men Hem ervoor 
zal gaan haten en veroordelen. 
- laat Hem verraden worden door iemand uit de kring van zijn allerbeste vrienden. 
- laat Hem op valse gronden beschuldigd worden, door een bevooroordeelde jury verhoord worden, en 
door (een) zwichtende rechter schuldig bevonden worden. 
- laat Hem voelen hoe verschrikkelijk het is om eenzaam te zijn en door ieder levend wezen volkomen in 
de steek gelaten te worden. 
- laat Hem gefolterd worden en tenslotte laat Hem de meest vernederende dood sterven, tezamen met 
enkele… misdadigers. 
  
Elke keer wanneer een vertegenwoordiger zijn bijdrage aan het vonnis uitsprak, steeg van alle kanten 
een luid gejuich op als teken van instemming. Nadat ook de laatste  zijn oordeel had uitgesproken, viel er 
een diepe stilte. Niemand zei nog iets. Want opeens wisten ze het allemaal... God had dit vonnis reeds 
ondergaan. 
 
 

DIT WEEKEND GAAT DE ZOMERTIJD IN

 

Zondag 27 maart 10.30 uur:                                            Zondag 3 april 10.30 uur: 
Eucharistieviering                                                              Open Huisviering 
pastor Jozef Wissink                                                          Martine Sloezwarwij 
Maartenskoor                                                                     Familiekoor  
 
Misintenties 27 maart: heer Theo Andringa; heer Johannes van der Kaay; families J.C. Kemp - 
Vendrig en W. Freriks - van Geijn; ouders Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; heer Huib Mekel; 
ouders Stornebrink – Korrel; heer Joop Uppelschoten; heer Ben Woorts 
 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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