
  

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 14  – Jaar A 

Informatie over de week van 25 feb. – 3 maart, 2023 

EERSTE ZONDAG VAN DE VIERTIGDAGENTIJD 
Gen. 2, 7-9; 3, 1-7         Rom. 5, 12-19        Mt., 4, 1-11 

TER OVERDENKING 

Dat God van stenen brood zal maken, 
dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp 
en tegenslagen uit de weg zal ruimen… 
Hardnekkig leeft dit godsbeeld voort 
tot in het eerste bidden van ons hart. 
Maar dit is heidendom, 
ruikt naar bezwering en magie. 
  
Het leven van zijn teerbeminde Jezus 
was niet vrijgesteld van leed en pijn. 
Hij heeft het onvermogen aangevoeld 
van kleine mensen in verdrukking, 
de beklemmende onmacht gekruisigd te zijn 
in zijn sterkste ledematen. 
En God kwam Hem niet te hulp, 
speelde niet voor dépanneur. 
God bleef zwijgend Hem nabij 
zoals een geliefde doet die mee-lijdt 
en woorden overbodig vindt. 
God bleef 
doorheen de pijn en de ontreddering, 
bleef Hem dragen tot in de dood, 
tot aan de overkant. 
  
Dat God van stenen brood zal maken… 
dat heeft de duivel uitgevonden. 
Maar dat wij voor elkaar 
brood zouden breken 



en pijn zouden delen… 
Dat heeft Jezus ons geleerd. 

                                     

naar Manu Verhulst 
MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur  
- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 26 feb., 1ste zo. 40dagentijd: P. Luc (koor); Verrijzeniskerk: P. Simon; De Boomkerk: 
P. Andy 
- 05 mrt., 2de zo. 40dagentijd: P. Luc  (kinderkoor); De Boomkerk: P. Simon 
- 12 mrt., 3de zo. 40dagentijd: P. Andy (koor) 
- 19 mrt, 4de zo. 40dagentijd: P. Simon 
 

MEDEDELINGEN 

- Vrijdag, 03 maart 2023 KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- Zondag, 05 maart: vieren wij 40-jaar priesterschap van Pater Luc. Er is een borreltje 
na de viering. Alle parochianen zijn uitgenodigd! 
 
VRIJWILIGERSAVOND  

Maandag, 13 maart om 17u organiseren wij de vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers 
zijn uitgenodigd (koorleden, koffieploeg, schoonmaakploeg, boekenverzorgers, 
kindernevendienstploeg, catecheseploeg, misdienaars, secretariaat, lektoren)!!! 
Geef een bevestiging van uw aanwezigheid uiterlijk op 6 maart aan Pater Andy via 
andy.jebarus@donbosco.nl of bellen/app naar nummer: 06-26841341. Eten en 
drank wordt verzorgd. Een bijdrage is altijd welkom!  
Tot maandag, 13 maart!!! 
 

RECYCLEN: Oproep inleveren palmpaasstokken 

Nog even en we gaan tijdens de kindernevendienst weer knutselen voor 
palmzondag. 
Dit jaar gaan we recyclen. Vandaar deze oproep. 
We willen de mooie versierde palmpaasstokken van de voorgaande jaren terug. 
Mogelijk heeft u, uw kinderen of uw kleinkinderen nog één in huis. Als u het voor 
12 maart inlevert bij de kerk, gaan we ook dit jaar samen met de kinderen er iets 
moois van maken. 
Kindernevendienst = 19 maart 
Palmzondag 2023 = 2 april 
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BEZETTING SECRETARIAAT   

Nicole van Soest gaat het secretariaat verlaten. 
Vanaf 1 maart houdt zij zich niet meer bezig met de verhuur van zalen. Hiervoor 
kunt u mailen naar secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
In de periode van 1 maart tot 1 april (geen grap) is zij op dinsdag en op 
vrijdagochtend aanwezig op het secretariaat om de lopende zaken af te handelen. 
Na 1 april beëindigt zij haar werkzaamheden voor de parochie. 
Zodra er meer bekend is over haar opvolging, wordt u hierover geïnformeerd. 
Het parochiebestuur dankt Nicole hartelijk voor de verrichte werkzaamheden. 
 

KOM EN VERSTERK ONZE KOOR! 

De viering wordt altijd sfeervol wanneer de koor ons in een viering met muziek en 
liederen begeleidt. Hij hulp ons ook om diep te gaan in het gebed. 
De kwantiteit van onze koor is jammer genoeg verkleiner. Daarom nodigen wij u uit 
om onze koor te versterken. Iedereen is welkom!!! 
De koor oefent één keer per week (elke vrijdag tussen 14u-16u), en begeleidt hij de 
viering twee keer per maand (de 2de en de 4de zondag van de maand).  
 
VEERTIGDAGENTIJD EN VASTEN 

40 Is in heilige Schrift, een bijzonder en een heilig getal. In het Oude Testament 

kunnen wij lezen over het volk Israel dat 40 jaar in de woestijn was vóór ze het 

beloofde land binnen gingen. Mozes verbleef veertig dagen en veertig nachten op 

de berg Sinaï vóór hij de tien geboden ontving. Profeet Elia was 40 dagen en 40 

nachten in de woestijn voordat het Woord van God tot hem kwam. En in het 

Nieuwe Testament ging Jezus naar een hoge berg gedurende 40 dagen en 40 

nachten, voordat Hij zijn openbaar leven begon.  

40 dagen duurt de tijd van voorbereiding op Pasen. De naam voor die tijd was 

vroeger ‘de 40-daagse vastentijd’(vast houden en in acht nemen) – omdat vasten 

de wijze van voorbereiding was. “Veertigdagentijd” is de naam die gegeven wordt 

door de nieuwe liturgische teksten. Het geeft aan wat een mens moet doormaken 

aan leven in liefde en ellende om te komen tot heil, vrede en vreugde. Maar doen 

wij het nog? 

Het vasten is al toch afgeschaft, zei iemand tegen mij. Heeft vasten nog zin? – 

vroeg een ander. Wat denk je ervan? – vroeg ik hem terug. Heeft vasten nog zin? 

Het vasten is dan op zijn best de weg naar de Godservaring. Vasten is dan ook niet 

zozeer inbinden, matigen en inhouden, maar leegmaken, ruimte scheppen, plaats 

maken voor het goddelijke. Het is geen zelfvernietiging of een manier om je 
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lichaamsgewicht te controleren. Het is wel een weg om je ziel te zuiveren naar de 

liefde, vrede, en gerechtigheid.  

Men zei, een vrijwillig hongerlijden opent nieuwe mogelijkheden. Het is dus niet 

om de honger of dorst als doel, maar als weg. Heb ik wel een doel om te vasten? 

Hiermee bedoel ik voor uw ziel, uw geest. Uw verbondenheid met uzelf, met een 

ander en met God?  

In mijn beleving vasten heeft één doel, namelijk berouw. Ik besef dat ik een 

zondaar ben. Met berouw kan ik de goedheid van God ervaren. Omdat ik soms 

Hem in de schaduw van mijzelf verstop. Soms ging ik weg van Hem. Berouw in deze 

vastentijd is mijn manier om tot vrede met Hem te komen, vrede met mijzelf te 

komen. Wie weet, met vasten krijg ik de genade om dichter bij Hem te komen.  

Berouw is niet alleen een herstel relatie met God, maar ook een relatie met een 

ander. Met andere woorden, berouw betekent ook dat ik mijn gedrag, mijn 

omgaan met een ander ook verbeteren moet.  

 

KAARSEN: 118,26 + COLLECTE: 342,56 + INTENTIE: 30 (18-19 feb)= € 480,82 
 

INTENTIES 

- zielenrust : Henk Janssen, Pamela Celemin, Ronald Venghuis. 
 

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Email IPCI:  ipci@devierevangelistenamsterdam.nl 

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
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