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Flitsen 

Verschillende liturgieën 

In de Latijnse liturgie staat deze vierde zondag na Pasen Jezus als de Goede Herder 

centraal. Het is “Roepingenzondag”, waarbij bijzonder gebeden wordt voor 

priesterroepingen alsook roepingen voor het religieuze leven en uiteindelijk voor alle 

verantwoordelijken in  de christelijke gemeenschap. De Maronitische ritus viert 

eveneens de 4e paaszondag, zij het met andere lezingen. In onze Grieks-melchitische 

katholieke liturgie staat de genezing van de man die al 38 jaar verlamd was in het 

middelpunt (Johannes 5, 1-9). De orthodoxen vieren nu hun  palmzondag en beginnen 

plechtig de Goede Week. We leven met hen mee. 

Kruisdagen 

In de Latijnse liturgie vóór Vaticanum II werden in de 6e week na Pasen, de dagen vóór  

Hemelvaartsdag,   “kruidagen” voorzien, waarbij men door de velden trok om de zegen 

af te smeken voor de vruchten van het land. Deze traditie begon in de 5e eeuw met de 

heilige Mamert in  het Franse bisdom Vienne als boeteprocessie, werd in de 6e eeuw 

in heel Frankrijk overgenomen en in de 9e eeuw ook door Rome  als smeekgebed voor 

het bekomen van een goede oogst. Ook bij bijzondere catastrofen werden deze 

processies doorheen de eeuwen  gehouden. Vorige week kregen we berichten en 

beelden van een ware sprinkhanenplaag in de Beka-vallei (Libanon), die vanuit Syrië 

zou gekomen zijn. Daarom hebben wij besloten maandag een eenvoudige  “kruisdag” 

te houden met de traditionele lange litanieën, gebeden en zegeningen.  Inmiddels 

schijnt de plaag  door het Libanese leger bedwongen te zijn. 

Hier doodgewoon, daar onvoorstelbaar. 

Af en toe is er doktersbezoek vereist omwille van een opgelopen wonde of een 

ontsteking of wat ook. Voor de gezelligheid gaan  de fraters dikwijls samen. Na een 

telefoontje bleek de christelijke dokter van onze keuze vooral na 6 u ‘s avonds het 

rustiger te hebben. Bij aankomst in  de wachtzaal  waren er inderdaad maar 2 mensen. 

Tegen de muur hing de prijs aangekondigd van een consultatie: 2000 SP ( = ongeveer 

0, 40 €!). Na afloop wilde de dokter echter geen geld aanvaarden, hij vroeg alleen 

gebed voor hem en zijn jong gezin. Vandaar naar de apotheker voor een zalf en pillen. 

Hetzelfde. Hij wilde niet dat we betaalden. Dit is niet altijd zo, maar toch dikwijls. Ook 

wanneer de dokter een moslim is. En denk nu niet dat de moslims spontaan in verering 

neervallen voor een katholieke priester of voor religieuzen. Velen weten uiteraard dat 

onze gemeenschap zich inzet voor de noden van het volk over geheel Syrië en ook 

voor allerlei projecten om de armsten van Qâra te helpen. Toch is er ook nog iets 

anders. Syrië was voor de oorlog een model van lekenstaat. De burgers behandelden 

elkaar als broeders en zusters, van welke godsdienst of afkomst ze ook waren. De 

oorlog heeft deze harmonieuze samenleving wel aangetast maar niet kunnen 



verwoesten. Buitenlanders die zich in Syrië komen inzetten zal men graag laten voelen 

dat zij welkom zijn en dat zij tot de Syrische familie behoren. Dat zullen  ze ook 

“doodgewoon” laten merken, wat in Europa doorgaans  onvoorstelbaar is 

De Armeense genocide door Turkije 

Vorige zaterdag hadden in Aleppo plechtige liturgische vieringen plaats ter herdenking 

van de 106e verjaardag van de Armeense genocide. Ze waren tevens de uitdrukking 

van de solidariteit met Syrië en de landen die de Armeense vluchtelingen  gastvrij 

hebben opgenomen. Op 24 april 1915 werden door  jonge fanatieke Turken, die de 

glorie van het Ottomaanse Rijk zagen verminderen, 200 Armeense leiders in 

Constantinopel aangehouden waarvan een aantal meteen werden omgebracht. Het 

was het begin van een genocide. Tussen 1915-1918 en 1920-23 zijn ‘n 1, 5 miljoen 

Armeniërs en ‘n 300.000 Assyriërs omgebracht, vermoord door het regime van jonge 

fanatieke Turken of door  uitputting omgekomen. Hoewel Turkije dit altijd heeft 

ontkend, blijft het huidige Turkse bewind ook nu nog de uitroeiing van de christelijke 

Armeniërs nastreven zoals in Afrin (NW Syrië). De Amerikaanse senaat heeft al in 

2019 de Armeense genocide erkend, maar Joe Biden is de eerste president die het 

openlijk en formeel ook zo zegt. Mogelijk is dit de reactie van de VS op het feit dat 

Turkije vastgehouden heeft aan de aankoop van oorlogsmateriaal bij Rusland. 

Erdogan is zeer verontwaardigd en heeft de Amerikaanse ambassadeur al ter 

verantwoording geroepen. Turkije blijft bij de versie dat de Armeniërs gewoon 

omgekomen zijn omwille van de ellende van WO I en gedeeltelijk wegens hun 

misdadig gedrag, wat historisch evenwel totaal onhoudbaar is. De Armeense eerste 

minister Nikol Pashinyan is verheugd dat deze eerste holocaust van de 20e eeuw ook 

als zodanig erkend wordt. 

Rusland en USA: frontaal tegenover elkaar in Syrië 

Sinds begin 2020 zijn er rond Palmyra volgens de Russen 2 Russische soldaten 

gesneuveld bij aanslagen, ‘n 150 Iraanse soldaten en 1.200 Syrische soldaten. De 

Russische admiraal Alexander Karpov vertelde zondag dat er in de zogenaamde 

beveiligde zone in Idlib op enkele uren tijd door terroristen al 25 aanslagen gepleegd 

werden (op 27 april waren het er al 34). Het is duidelijk dat de buitenlandse 

mogendheden al het mogelijke blijven doen om Syrië kapot te krijgen. Toch werd 

inmiddels een belangrijk centrum van terroristen vernietigd. Het Russisch ministerie 

van defensie heeft op 19 april 2021 aangekondigd dat ze verschillende  

bombardementen hebben uitgevoerd op een kamp ten N. van Palmyra waardoor ‘n 

200 terroristen werden gedood, 24 pick-ups met zware machinegeweren en 500 kg 

springstof opgeruimd. Bijzonder revelerend is evenwel dat volgens het Russisch 

ministerie van defensie de terroristen op verschillende plaatsen waren opgeleid, ook 

in de streek van Al -Tanf, onder leiding van de VS en hun  illegale militaire basis aldaar! 

“De oorlog in Syrië, waar een indrukwekkend aantal buitenlandse krachten aan 

deelneemt, kan zeker nog voor verrassingen zorgen. Maar 2 zaken staan vast: de 

Russen hebben daar een vaste greep en zullen die niet lossen en de VS zullen alles 

doen  om te beletten dat Syrië zich kan heropbouwen met Russisch-Iraanse steun” 



(Antoine de Lacoste, 24 april 2021: https://www.lesalonbeige.fr/syrie-200-djihadistes-

tues-par-laviation-russe/). 

 

Wijsheid uit de woestijn: onthecht zijn van materiele rijkdom (2) 

In Alexandrië leefde een maagd die uiterlijk gewoon leek te zijn maar uitzonderlijk rijk 

en verschrikkelijk gehecht aan haar bezit. Ze had alleen nog een nichtje en daar wilde 

ze al haar rijkdom aan geven opdat die in de familie zou blijven. Aan armen,  

behoeftigen of aan de kerk had ze nooit één cent gegeven. Ze wilde ook steeds meer 

rijkdom en geld vergaren. 

De heilige Macarius was daar de priester en de overste van het hospice, waarin hij 

vele arme, zieke mannen en vrouwen opving en verzorgde. Hij wilde deze maagd eens 

en voor goed bevrijden van haar ziekelijke hebzucht. Macarius werd alom 

gewaardeerd om zijn leven en zijn  inzet. Hij had ook vele relaties met alle soorten van 

mensen. Een van zijn vrienden was een steenkapper die inmiddels in het buitenland 

kostbare edelstenen verhandelde. En zo verzon de heilige Macarius het volgende 

verhaal. Hij vertelde aan de gierige maagd dat hij wist dat er zeer  kostbare edelstenen  

te koop waren voor 500 stukken goud: hyacinten en smaragden1. Ze zijn, zo voegde 

hij er aan toe, in feite  veel meer waard. Als je later enkele van deze edelstenen 

verkoopt, heb je al je geld al terug. Deze maagd smeekte hem de stenen voor haar te 

kopen en haastig ging ze 500 stukken goud halen en gaf ze hem. De heilige Macarius 

nam het geld en besteedde het, zonder haar iets te zeggen,  onmiddellijk voor de 

vrouwen en mannen in zijn hospice. De maagd was wat beschaamd om hem de 

volgende dag al te vragen of hij de stenen gekocht had. Ze bleef een tijd wachten tot 

ze hem in de kerk ontmoette en ze vroeg hem of hij de kostbare edelstenen gekocht 

had. Macarius antwoordde: “Toen je me het geld gaf, heb ik meteen de edelstenen 

gekocht. Je kunt ze komen bekijken, als je wil, en als ze je niet bevallen moet je het 

maar zeggen”.  De heilige Macarius nam de nieuwsgierige maagd mee naar het 

hospice en vroeg of ze eerst de hyacinten of de smaragden wilde zien. Het was voor 

haar gelijk. En zo ging hij met haar eerst naar boven, naar de zwaar zieke en verminkte 

vrouwen met verwond aangezicht. Hij zei: “dit zijn de hyacinten”. Toen hij naar 

beneden ging en de zieke mannen toonde zij hij: “dit zijn de smaragden”. De maagd 

was woedend en liep briesend naar huis. Een tijd daarna werd ze zwaar ziek. In deze 

ziekte kwam ze tot inkeer en begreep dat haar leven niet was wat God van haar wilde. 

Ze keerde terug naar de heilige Macarius en bedankte hem voor wat hij gedaan had. 

Bovendien meldde ze dat haar  nichtje inmiddels gehuwd was maar plots kinderloos 

overleden.2 

 

Théophane 

 
1 Rond 312 heeft keizer Constantijn het geld met goudstukken  hervormd: ’n “aureus” = 1/72e van een 
pond  goud of 4,55 gr. Deze “aureus solidus” werd in het Grieks de “nomisma” genoemd en bleef 
gelden tot het einde van het Byzantijnse rijk. Het gaat hier over dit goudstuk. 
2 La vierge richt  in PALLADE d’Hélénopolis, Histoire Lausiaque, Abbaye de Bellefontaine, 1999, blz. 
76-79. 
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En dit nog 

❖ Ons vorig bericht bijzonder deskundig en leerrijk geïllustreerd met 11 video’s: 

1. Elie Wiesel (“de slachtoffers zij  gestorven, de haat blijft helaas”), 2. 

TheBigResetMovie (Spaans-Nederlands), 3 Stranden aan Westkust van Syrië, 

4. Tartous, 5. + 6. Syrië en libanon onder Frans mandaat, 7. Onafhankelijkheid 

(17 april) vanuit verleden naar heden, zeer goed uitgelegd, 8. Zr. Carmel, 9. 

Michel Aoun door Frankrijk beschermd, 10. Volkssteun voor Michel Aoun, 11. 

Maronitische kathedraal van St Joris in Beiroet “Libanon is een boodschap” 

(J.P. II): https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-212/  

❖ Een goed overzicht met 15 video’s over het valse OPCW rapport om Syrië uit 

te sluiten, het blijven stelen van graan en olie, het blijven afsluiten van  het 

water in Hassaka.. maar het volk blijft volhouden: 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-117/  

 

* 

❖ Dr. Mile Yeadon (ex vicepresident Pfizer!) erg duidelijk tegen coronamaatregelen en 
vaccins: http://www.katholiekforum.net/2021/04/20/dr-mike-yeadon-ex-pfizer-moge-
god-ons-helpen-voorbij-goede-redenen/  

❖ Hoe gevaccineerden (met mRNA) meer ziektes ontwikkelen en deze in hun 
omgeving kunnen verspreiden (Nederlands): 
https://www.bitchute.com/video/SmsHOUZU5ZbL/  

❖ De « Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple » (FDDLP) 

sluit zich aan bij de groep van R. Fuellmich om internationaal het onwettige 

en onwetenschappelijke van de corona maatregelen aan te klagen: 

https://www.mondialisation.ca/entrevue-video-avec-lavocat-allemand-reiner-

fuellmich-la-crise-covid-est-lun-des-pires-crimes-commis/5655799  

❖ Het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid heeft vastgesteld dat de risico 

om te sterven door de vaccinatie van AstraZeneca groter is dan van covid 19: 

https://sputniknews.com/europe/202104231082704623-norway-risk-of-dying-

from-astrazeneca-higher-than-of-covid-19/  
❖ De staat Texas (VS) heeft lockdown en mondmaskers afgeschaft. De staten 

die het strengst hieraan vasthouden hebben nu de meeste covid 19 

besmetting: https://www.mondialisation.ca/le-texas-a-mis-fin-au-

confinement-et-au-masque-obligatoire-maintenant-les-etats-confines-sont-

ceux-ou-le-covid-se-developpe-le-plus/5655869  

❖ Ad Broere in de Trueman Show van Jorn Luka over vrijheid, openheid, 

menselijke waardigheid: mens of mens-machine en parallelle samenleving:  

https://adbroere.nl/web/video/de-trueman-show-van-jorn-luka.php; 

https://www.youtube.com/watch?v=SlItx4RmS_M  

❖ Facebook sluit de toegang voor ‘n groep van 120.000 leden af die 

vaccinatieslachtoffers en hun families samenbracht. De groep kende een 

groei van 10.000 per week: Reclaim The Net. 

❖ Drs Roy Martina,12 mei 2020, zeer duidelijk : "Vaccinations, myths and facts"  

https://www.youtube.com/watch?v=7CSEbORBccE ; idem, 1 september 

2020:  "The New vaccines, what you need to know"  
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https://vimeo.com/453586420  

❖ De PCR test met een staafje in de neus tot in de hersen  zou volgens een 

laboratorium in Bratislava toxisch zijn en de alvleesklier aantasten; 

https://eindtijdnieuws.com/breaking-news-na-medische-analyse-pcr-tests-

blijken-hulpmiddel-te-zijn-voor-genocide  

❖ Italiaanse media spreken van “slachting” na vaccinatie: 
https://www.xandernieuws.net/algemeen/italiaanse-media-berichten-over-
slachting-in-verpleeghuizen-na-vaccinaties/ 

❖ Danser Encore Flash Mob, dit maal in Naarden (Nederland) - 24 april 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=kvt6bbxxTz8 
 

* 

❖ Heerlijke video met prima uitleg van prof dr. Bas Bloem: Waarom krijgt straks 

iedereen de ziekte van Parkinson? (Nederlands): 

https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU 

 

 

* 

 

❖ De bijzondere toespraak van Vl. Poetin op 21 april 2021 tot de 

Bondsvergadering: 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/65418  

❖ Om het gezag van de ouders te breken worden kinderen om de geringste 

reden door regering(en) weggenomen van de ouders. Zo worden duizenden 

kinderen “wettelijk ontvoerd”. Voor Rémy Daillet is dit duidelijk het einde van 

de Republiek (en zovele andere landen): https://odysee.com/@R%C3%A9my-

Daillet-Wiedemann-Officiel:1/D%C3%A9cha%C3%AEnement-contre-nous.-

Tenons-bon-en-r%C3%A9tablissant-la-v%C3%A9rit%C3%A9-et-le-droit:d;  

https://vimeo.com/540601219; Beluister deze bijzonder krachtige toespraak: 

Regeringen zonder geweten hebben geen enkele legitimiteit: 

https://qactus.fr/2021/04/24/q-scoop-remy-daillet-wiedemann-grande-proclamation-

pour-la-france/ 

❖ Hoe de “Russische dreiging”  in de VS werd uitgevonden en onderhouden: 

Dr. Paul Craig Roberts: https://www.mondialisation.ca/la-menace-

russe/5656000  

* 

❖ Oproep aan de katholieke geestelijkheid om terug te keren naar de 

authentieke Evangelische leer en moraal: https://forumcatholicum.com/open-

brief-aan-de-belgische-katholieke-geestelijkheid  

❖ John Sherwood, 71-jarige pastor van de evangelische kerk in London werd 
aangehouden en beschuldigd van discriminatie omdat hij verkondigde dat een  
huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw: 
https://sputniknews.com/uk/202104281082754024-christian-pastor-arrested-
in-uk-for-saying-marriage-is-between-man--woman---video/ 

❖ Bekeerde moslim: men hecht in de katholieke Kerk meer belang aan 

interreligieuze dialoog dan aan bekering tot  Christus: 

https://www.lesalonbeige.fr/mehdi-emmanuel-djaadi-si-javais-ete-un-migrant-
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musulman-jaurais-ete-mieux-accueilli-par-leglise-quen-tant-que-musulman-

qui-decouvre-le-christ/  

 

 
 

 
De kunst van het aanbrengen van goud op een icoon 

 

   
Zondagmorgen met Ibrahim het terrein inspecteren met “ezelstop”. Ajuinenveld 

 

 
We plukken  meteen spinazie voor het middagmaal 
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Het houten bruggetje krijgt een stenen ondersteuning 

 

 
Zo maakt Ibrahim afspraken met een arbeider 

 

  
Avondrecreatie 

 
 
 



  
Tekeningen voor kinderen om te kleuren 

 

 
Deze paaskaars van eigen fabricaat werd in de paasnacht ontstoken en blijft dag en 

nacht branden tot Hemelvaartsdag 
 

P. Daniel 
 

 


