
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 18-24 september 2021 

25e zondag door het jaar B 
Wijsh. 2,12.17-20      Jak. 3,16-4,3      Mc. 9,30-37 

 
TER OVERDENKING: Vredesweek 19-26 september, “Inclusief samenleven” 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden 
uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en 
dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt 
diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht 
wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als 
thema van de Vredesweek. 
Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, 
waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this never-ending 
shade? Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in 
armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer 
op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen 
zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en  
klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het verhaal van mijn vlucht’ zag 
vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de 
Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven ‘de vluchteling’, hoe graag ze 
dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal 
mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten 
mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. 
Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk. 
Wat doe jij in Vredesnaam? 
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het 
herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf 
betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt 
en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX 



zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen 
samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het 
woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke 
toekomst voor ons.(bron: vredesweek.nl) 
 
MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een 
luisterend oor en een kopje koffie of thee) 

- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur 

 
VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 25 september  : pater Simon  
- 26 september  : Oecumenische viering (pater Luc en twee 

dominees, Martijn en Henno) Er wordt geen Communie uitgereikt 
tijdens deze oecumenische viering! 
 

DE CORONAMAATREGELEN EN DE VERSOEPELING  

De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de 
coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen 
over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. 
Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere 
berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht. Bij 
de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het 
kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat geldt ook voor de uitkomsten 
van een deze week nog te voeren overleg met het CIO (Interkerkelijk Overleg 
in Overheidszaken). De bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen 
er voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn.  
 
- Anderhalve (1 ½) meter afstand bewaren blijft intussen de basisregel voor 
alle kerkgangers.  
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
- Aanmelden voor de viering bij de deur: het opschrijven van naam en 
telefoonnummer volstaat. Na drie weken worden alle gegevens vernietigd. 
- Handen desinfecteren met handgel en thuisblijven bij coronaklachten.  
- Alleen voorganger(s) en het koor zingen. 
- Ga zitten in de kerk daar waar dat is aangeduid. 



- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij in coronatijd 
gewend zijn.  
 
MEDEDELINGEN 

- 24 september repetitie van het koor, vanaf 14.00-16.00 uur 
- 19 september 2021, de eerste ouderbijeenkomst, om 12.00 uur in 
Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196. 
- WIE WIL HELPEN DE BLOEMEN IN DE KERK TE VERZORGEN? 

Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die wil meehelpen op 
vrijdagmorgen, samen met anderen de bloemen in de kerk te 
verzorgen. Omdat ik binnenkort ga stoppen met deze activiteit zou 
het fijn zijn als iemand deze taak van mij over wil nemen.  
Houdt u van creatief bezig zijn met bloemen, dan bent u degene die 
wij zoeken. Nadere informatie en aanmelding bij pater Luc Sermeus, 
tel. 020 61 91 766 
Ria Rademaker 

 
INTENTIES 

 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (11-12 september): 283,19 euro 

 
R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de viering 
van 10.00 uur live gestreamd)  
 
HET EVANGELIE VAN MARCUS 9,30-37 

Vandaag horen we hoe Jezus zijn leerlingen een tweede onderrichting geeft over 
zijn lijden, dood en verrijzenis. In de lezing van vorige zondag (8,27-35) heeft hij 
zijn leerlingen een eerste maal onderricht. 
Het verhaal van vandaag (Mc 9,30-37) is de tweede onderrichting aan de 
leerlingen. Jezus spreekt over het lijden dat hem te wachten staat. Zijn leerlingen 
reageren niet-begrijpend. Jezus roept hen op om hem na te volgen. Het onbegrip 
van de leerlingen uit zich ditmaal niet in een hevige reactie van Petrus, maar in 
het niet-begrijpend zwijgen van alle leerlingen en vooral in hun onderlinge twist 
over de vraag wie de grootste is. 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


In vers 30 noteert de evangelist dat de reis incognito verloopt. En dat dit zo 
gewild is door Jezus. De reis verloopt incognito, in een sfeer van afzondering en 
geheimhouding, factoren die zeer sterk aanwezig zijn in deze hoofdstukken 
waarin het lijden van de Messias wordt ontsluierd. De aankondiging van lijden in 
v. 31 is de kortste van de drie, en op grond daarvan houden sommige exegeten 
ze voor de oorspronkelijkste. Ze is gebouwd op het woordenspel: “de zoon van 
de mensen… in de handen van de mensen.”  
En daar heb je weer het onbegrip van de leerlingen (zie vers 32).  Hoe groot dat 
onbegrip wel is, blijkt uit de toevoeging: ze schrokken ervoor terug hem te 
ondervragen. Aldus onderstreept de evangelist de tragische kloof tussen Jezus 
die eenzaam en onbegrepen zijn weg gaat naar het kruis, en de leerlingen die 
hem op zijn weg voortdurend vergezellen maar die in feite oneindig ver van hem 
verwijderd zijn. Ze ondernemen zelfs niets om de kloof te overbruggen. Het is 
deze sfeer van stomme angst en verlammende vrees die de leerlingen treft 
wanneer Jezus spreekt over zijn lijden. Jezus geeft geduldig uitleg (v. 33-37). 
Geduldig legt Jezus hun uit, dat de weg die zij moeten gaan een totaal andere is: 
een weg die er niet op gericht is de grootste te zijn, maar de dienaar van allen te 
worden. Met een symboolhandeling en een woord over het kind, onderstreept 
Jezus ten slotte de draagwijdte van de dienstbaarheid waartoe Hij gekomen is en 
waartoe Hij zijn leerlingen uitnodigt: het kind in het Jodendom. Het kind gold 
namelijk in het Jodendom als onbelangrijk voor God totdat het dertien jaar werd. 
Voordien kon en hoefde het niet alle geboden van de Thora te onderhouden. Wie 
toch een kind opneemt, laat zien dat hij de zogenaamd onbelangrijke mensen 
wel belangrijk vindt en zo is Jezus zelf ook geweest. Het kind dat in de Joodse 
maatschappij van geen tel was en waarmee men geen rekening hield, staat hier 
als representant van de “laatste van allen”.  
Daarop wijst v. 37. Iets schijnbaar zo doodgewoon als het opnemen van slechts 
een kind krijgt hier een onvermoede betekenis. Het gaat niet om ‘zo maar een 
kind’, maar om Christus zelf die zich identificeert met iedere mens, en om de 
Vader die geen kind loslaat. Leerling zijn van Jezus betekent delen in de zending 
die hij van de Vader ontving (v. 37), om zich als “laatste van allen” het lot aan te 
trekken van iedere mens, zelfs van iets zo onbelangrijks als een kind. Want voor 
iemand die Christus wil volgen is dat onbelangrijke kind Jezus zelf, de God-met-
ons. (bron: uit de preek notities van pater Adriaan) 
 

****Een gezegende zondag**** 


