
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Nu. 3 – Jaar A 
Informatie over de week van 10 december - 16 december 2022 

Tweede zondag van de advent 
Jes. 35, 1-6a.10         Jak., 5, 7-10         Mt 11, 2-11 

TER OVERDENKING  

Telkens opnieuw wordt het Kerstmis. 
Je merkt het aan zoveel dingen … 
Kerstmis vieren … 
Maar sta je er nog bij stil 
om wát het gaat? 
Of beter: om Wie het gaat? 
 

Toen, meer dan 2000 jaar geleden 
werd een Kind, kwetsbaar en klein, 
geboren om mens te zijn 
naar het hart van God. 
Een vreemde God is onze God … 
Om een beslissende Boodschap te brengen 
begint Hij zijn verhaal 
met een hulpeloos Kind. 
 

Voor ons, gelovigen, begon daar 
op die onooglijke plaats in Bethlehem, 
een onvermoede stap in de mensengeschiedenis. 
Een stap die richting geeft aan ons bestaan 
tot op vandaag. 
God begon heel klein met Jezus 
een riskant begin. 
Zo klein, dat wij in onze wereld van grote mensen 
Hem niet meer zien … 

 
“Gods verhaal begint in jou”, Iny Driessen       



Op 8 december viert de katholieke kerk het feest van Maria Onbevlekt 
Ontvangen. Een ingewikkeld concept, samengevat in 5 weetjes 

1. De onbevlekte ontvangenis van Maria heeft niets met haar maagdelijke 
zwangerschap te maken, maar wel met haar geboorte. Is ze al dan niet met 
de erfzonde belast ter wereld gekomen? 

2. De overtuiging dat Maria’s ziel nog vóór haar geboorte gezuiverd werd, 
gaat al terug tot de eerste eeuwen na Christus. Het werd als dogma 
afgekondigd door paus Pius IX in 1854.  

3. Het hele dogma gaat eigenlijk meer over Jezus dan over Maria en kadert in 
het debat over zijn menselijke vs goddelijke status. Over die verhouding 
braken theologen en kerkvaders zich al vroeg het hoofd. Als Jezus helemaal 
mens was, hoe kunnen we dan stellen dat hij zonder zonde was? Het 
antwoord is nu: omdat Maria de erfzonde al niet meer kon doorgeven. 
Jezus kan dus mens uit mensen zijn, en terzelfdertijd gelijk aan God. 

4. Het belang van Maria’s onbevlekte ontvangenis ligt voor christenen 
vandaag vooral in de meditatie over Gods menswording. Dat is het grote 
mysterie van het christendom. Anders dan in de islam en het jodendom 
blijft God niet louter transcendent. En anders dan in de Griekse Oudheid is 
Jezus geen halfgod en Maria geen (half)godin. Het gaat erom dat God om 
mensen geeft, zozeer dat Hij zich aan hen kenbaar maakt in Jezus als een 
kwetsbaar kind en terdoodveroordeelde. 

5. Maria Onbevlekt Ontvangen werd vastgelegd op 8 december, aangezien 
haar geboorte gevierd wordt op 8 september, 9 maanden later.  

Bron: kerknet.be 

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  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 18 dec. Pater Luc (geen koor) 
- 24 dec. Kinderviering: Pater Simon (kinderkoor) 
- 24 dec. Kerstavond: Pater Luc; P. Andy: Boomkerk 
- 25 dec. Kerstochtend: Pater Luc; P. Simon: Boomkerk; P. Andy: Verrijzeniskerk 
- 26 dec. 2de kerstdag: P. Luc, P. Simon en P. Andy 
 

MEDEDELINGEN 

- 16 december KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- zondag, 18 december: kindernevendienst 9versiering v.d. kerstboom) 
- Onze online viering is weer terug en te bekijken op ons YouTube kanaal 



ADVENT ACTIE - bij de 3de en 4de adventzondag 

Elke jaar hebben wij advent actie. Deze actie steunt enkele projecten in El Salvador, 
Sierra Leone, DR Congo en Somalië om ieder kind een goede start te geven. U kunt 
hiervoor uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer;  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Adventsactie. Graag bij de overschrijving een project 
kiezen. 
De deurcollecte bij deze actie is bedoeld voor ons eigen project. In deze kersttijd 
zullen wij kerstpakketten maken voor parochianen die het nodig hebben. Hiervoor 
hebben wij uw hulp nodig; bezorg ons de namen van diegenen waarbij een pakket 
goed terecht komt. Gelieve aan pater Andy door te geven. 
 

KAARSEN: 121,80 + COLLECTE:  348,15  (03-04 dec.) = € 469,95 
 

OP WEG NAAR KERSTMIS 

Op dinsdag 13 december om 15.00u houden we een “lectio divina” over de 
lezingen van de 4de adventzondag. U bent van harte welkom!!! 
 

KERSTCONCERT in de VERRIJZENISKERK 

Alle buurtbewoners en parochianen van De Vier Evangelisten zijn van harte welkom 

bij het kerstconcert in Amsterdam Nieuw-West; zondag 18 december om 14.30 

uur; in de Verrijzeniskerk; Louis Bouwmeesterstraat 76 te Amsterdam-Slotervaart. 

Na afloop een gezellig samenzijn, met een hapje en drankje, aangeboden door het 

parochiële team van de H. Marcusgemeenschap. U kunt gratis parkeren.  

RONDGANG DOOR DE PAULUSKERK 

De scheepsbel en 1° schilderij uit de Lucaskerk 
 
Bij de kleine uitgang hangt ‘de scheepsbel’ (foto bij de eerste blaadzijde)  die het 
begin en eind van de viering aankondigt. (hiervan vinden we geen verdere 
gegevens vermeld in de brochure van toen). In de Lucas kerken hingen vijf 
schilderijen die de Belgische schilder Mark Deconinck in 1997 voltooide. vier 
daarvan zijn direct geïnspireerd door verhalen die alleen in het evangelie van Lucas 
voorkomen. De engel Gabriel kondigt bij Maria de geboorte van Jezus aan, Simeon 
en Anna in de tempel, de Emmaüsgangers en de verloren zoon met zijn vader. 
Mensen geraakt door het licht. 
In de klassieke schilderkunst worden deze verhalen met al hun details 
weergegeven. Op de doeken van Deconinck krijgen we als het ware en handreiking 
tot meditatie. Zijn bescheiden stijl laat ruimte voor het geheim. De doeken sporen 
ons aan tot nadenken, ja onze eigen fantasie te stimuleren.  
Vandaag dan het eerste schilderij! Op het eerste schilderij zien we een meisje met 
een boek in haar hand, lezend. Maar als we goed kijken, lijken de ogen gesloten, 



luisterend naar de boodschap die haar overkomt. Maria komt in het licht te staan 
zoals dat in de meeste klassieke schilderijen van de linkerkant komt, want 
onwillekeurig kijken we van links naar rechts. Gabriel, de bode van het heil, het 
licht wordt dan ook slechts aangeduid in een contour van licht.  ( Lucas 1.26-38) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (op dit YouTube kanaal kunt u de vieringen 
volgen en terugkijken) 

****Een Gezegende Zondag**** 
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