
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 15-21 januari 2022 

2e zondag door het jaar C 
Jes. 62,1-5                 1 Kor. 12,4-11                 Joh. 2,1-12 

 
TER OVERDENKING: Week van gebed voor eenheid 2022 

Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we tijdens de Week van gebed voor eenheid van 
christenen stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de 
weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale 
Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Van oudsher staan de magiërs symbool voor 
de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen 
verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de 
pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te 
aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst. 
Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo 
een teken te zijn voor de wereld. Afkomstig uit verschillende landen, culturen en 
talen, ondernemen zij een gemeenschappelijke zoektocht naar Christus en delen in 
het verlangen om Hem te aanbidden. De taak van christenen is dan ook om als deze 
ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen 
bewerkstelligen. Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige 
mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken 
mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van 
zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? 
Ook in dit opzicht is het de roeping van de Kerk om als de ster te zijn en mensen te 
wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen 
geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken 
zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter 
verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. 
Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist 
een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. We leven in een 
wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en 



de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens 
te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog 
steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. 
Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister. 
(bron: www.weekvangebed.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 (DEZE VIERING  IS TIJDELIJK GESCHORST) 
- Zondag om 10.00 uur 

 
VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 23 januari   : pater Luc 
- 30 januari   : pater Simon  
- 31 januari   : pater Luc (Feest van Don Bosco) 

 
AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN: MAXIMAAL 50 AANWEZIGEN 

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, 
hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband 
met de afgekondigde lockdown per 19 december. 
Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en 
daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een 
massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschop-
pen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwe-
zigen mogen zijn. De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook 
de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze 
begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die 
het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’, vragen de bis-
schoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in 
solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze 
donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht 
van Christus de duisternis overwint.’ 
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal 
van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. 
Reserveren en zang 



Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en 
alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve 
meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaat-
singen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven 
bij klachten. 
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel 
van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers. 
Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
Uitvaarten mogen - met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid 
wordt toegestaan - vanaf 19 december door maximaal honderd personen 
worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal 
van maximaal vijftig aanwezigen. 
Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel 
mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte 
die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, her-
derstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden openge-
steld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de 
kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het 
gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid. (Bron: 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)  
MEDEDELINGEN 

- van 16 januari t/m 30 januari houden wij een actie ten behoeve van de  
Kerkbalans 2022, onder het motto: Samen vandaag voor de Kerk van 
morgen.  
- vanaf zondag 16 januari t/m 23 januari 2022 is de Gebedsweek voor de 
eenheid onder de christenen. 
Vrijwilligers nodig voor de live stream  

De behoefte aan de live stream van onze zondagsvieringen blijft groeien. We 
zoeken naar vrijwilligers, die bereid zijn om deze live stream te verzorgen. 
Ben je geïnteresseerd? Bel met pater Simon 06-87714699  
INTENTIES  

- voor genezing van een ernstig zieke zus en voor herstel van een zieke nicht 
- voor alle zieke parochianen 
- voor alle zorgpersoneel in ons land  
- voor onze parochiegemeenschap  
COLLECTE 149,15 + KAARSEN 46 + INTENTIES 50 (09 januari ): 245,15 euro  

 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/


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 (op deze YouTube kanaal kunt u 
de viering live volgen en terug kijken) 
 
Bezinning rond het evangelie van Johannes 2,1-12                                   

Voor deze zondag is het evangelie nog niet uit Lucas genomen, maar uit Johannes. 
We merken dat de liturgie in de woorddienst blijkbaar moeilijk afscheid kan nemen 
van ‘Openbaring’. In het Kanaverhaal vandaag horen we immers bij het laatste vers 
(12): “Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en hij 
openbaarde zijn heerlijkheid”. Johannes noemt de wonderen van Jezus ‘tekenen’. 
“Daardoor vestigt hij onze aandacht op iets dat van belang is voor ieder 
wonderverhaal in de evangelies. Elk wonder van Jezus is een teken. Het verwijst naar 
een dieper liggende werkelijkheid. Het laat zien wie Jezus werkelijk is. Johannes 
maakt daarbij ruimschoots gebruik van Bijbelse symbolen.” Drie symbolen worden 
er belicht: Ten eerste, de beste wijn: Jezus schenkt die. De profeten hebben voor de 
messiaanse tijd een overvloed aan wijn aangekondigd. Zie Js 25,6: “De Heer richt op 
zijn berg een feestmaal aan met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen 
wijnen”. Zie Amos 9,13: “De bergen zullen druipen van de wijn”. Die messiaanse tijd 
is met Jezus aangebroken. Alleen dankzij hem kan het feest doorgaan. Ten tweede, 
de wijn wordt geschonken in zes kruiken met water dat moest dienen voor de 
reinigingsriten. Wil Johannes hier de tegenstelling aanduiden: ‘Joods’ water – 
‘christelijke’ wijn? Mogelijk. Maar hoeft niet de hoofdzaak te zijn.  Wat dan wel? Het 
getal zes (6) wijst eerder in de richting van een ‘algemeen uitzien naar voltooiing’. 
Zeven (7) is een volmaakt getal: zes is bijna zeven. Jezus brengt tot vervulling: het 
‘water’ van ons menselijk leven en streven wordt door Jezus omgevormd tot 
feestelijke wijn. Ten derde, wie de eigenlijke huwenden waren? – dat wordt niet 
vernoemd. En Jezus verdwijnt op het einde van het verhaal naar de achtergrond. Het 
is de tafelmeester die aan de ‘bruidegom’ vraagt waarom hij die beste wijn voor het 
laatst bewaard heeft. Daardoor suggereert Johannes juist dat Jezus de ware 
bruidegom is. En dat komt overeen met wat profeten deden: de verhouding tussen 
God en zijn volk werd vergeleken met een huwelijk: God is de bruidegom van Israël 
(zie eerste lezing); In Jezus wordt het verbond tussen God en de mensen bezegeld. 

(naar de preek noties van Pater Adriaan) 
 

***Gezegende Zondag*** 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

