
  

 

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 4 – Jaar A 

Informatie over de week van 17 december - 23 december 2022 

Vierde zondag van de advent 
Jes. 7, 10-14     Rom., 1, 1-7      Mt 1, 18-24 

TER OVERDENKING  

Zwanger zijn 

betekent vreugde 

maar ook ongemak, 

en vooral bereidheid je eigen doen en laten 

af te stemmen op het leven dat komt. 

Een christelijke gemeenschap 

moet voortdurend zwanger zijn 

van het Leven dat ze in zich draagt. 

En het Leven dat ze draagt 

moet leven zijn van de Geest, 

van ‘Ik zal er zijn voor u’. 

In elke activiteit, in elke inzet 

en elk moment van vierend samenzijn 

moet dat te zien en te voelen zijn. 

Een christelijke gemeenschap 

moet leven in zich dragen 

waarvan genezende kracht uitgaat. 

Leven dat de mens omvormt 

tot een mens die God zichtbaar maakt. 

Dit leven laten geboren worden 

en er menselijke gestalte aan geven 

is onze bijdrage aan deze wereld… 

Bron: dominicains.be/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  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 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 
- 01 jan.  Maria Moeder van God: P. Andy 
 

MEDEDELINGEN 

- 23 december KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- Onze online viering is weer terug en te bekijken op ons YouTube kanaal 
 
ADVENTSACTIE - 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: 99,57 + COLLECTE:  361,40 + Intentie: 10,00  (10-11 dec.) = € 470,97 
Adventsactie 3de zondag: € 109,00 
 

 
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.  

 



INTENTIES 

Euwe gerust van:  
- Ina de Wagenaar (uitvaart: zaterdag 17/12/22 te Buitenveldert) 
- Lien Stötevalk (uitvaart: woensdag, 21/12/22 om 14.00 te st. Barbara) 

- Gerard Schaefers (uitvaart: woensdag, 21/12/22 om 11.00 te Pancratiuskerk) 

 
RONDGANG DOOR DE PAULUSKERK  

Het 2de en het 3de en 4de schilderij uit Lucaskerk. 
Deze schilderijen uit de Lucaskerk zijn meegekomen om een band te scheppen met 
de geloofsgemeenschap uit de Lucaskerk. 
Vorige zondag hebben wij de 1ste van vier schilderij geschreven. 
 
Het tweede schilderij hoort bij het 
verhaal van de reiniging van Maria en de 
opdracht van Jezus in de tempel op de 
veertigste dag na de geboorte, het feest 
van Maria Lichtmis (Lucas 2.22-39). We 
kijken van Linksonder met een diagonale 
beweging in het gezicht van een oude 
man die een klein kind in de hand houdt 
en er vol overgave naar kijkt. Twee oude 
mensen die naar een kind kijken, op het 
eerste gezicht een alledaags tafereel. 
Maar deze oude man, Simeon, kijkt met 
de ogen van het geloof en ziet in dit op eerste gezicht heel gewone kind het heil, 
het licht tot openbaring van de heidenen en heerlijkheid van het volk Israël. Nu hij 

het heil gezien heeft, kan hij heengaan in 
vrede. ouders zien in een kind hun eigen 
toekomst. Simeon ziet in dit kind de 
toekomst van alle mensen en voor 
zichzelf het licht van de volheid, de 
voltooiing. 
 
Het derde doek brengt ons bij het 
verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 
24.13-35). De schilder beeldt volgens mij 
het moment uit na de herkenning. De 
ogen van beide mannen zijn gesloten. Zij 
hebben tijdens de wandeling Jezus niet 
herkend en zijn door Hem 



terechtgewezen als onverstandige en trage van hart. Als zij Hem herkennen, slaan 
zij beschaamd de blik neer. In een vluchtig moment wordt, vanuit de kijker gezien, 
de rechterhelft van het gelaat van Christus zichtbaar en geaccentueerd door een 
blauwe omtrek terwijl de linkerhelft vervaagt in een sluier van licht. in een 
doorlicht moment verschijnt de verrezen Christus om ook direct weer te 

verdwijnen. 
 
Het laatste doek het vierde schilderij is 
dat van de verloren zoon (Lucas 15.11-
32). Het is misschien wel het meest 
indringende. links de Vader die al 
feestelijk gekleed met een uitnodigend 
gebaar bij het huis staat en helemaal aan 
de andere kant de zoon in grijs gewaad, 
afgewend en met gebogen hoofd, 
wanhopig en berouwvol. 
in het midden staat een groene boom. 
Mogen we denken aan het paradijs? De 
zoon heeft gegeten van de vrucht van de 

boom van kennis van goed en kwaad en heeft de gevolgen ondervonden . Als hij zal 
omkeren, en opstaan en naar de Vader gaan, wordt deze boom door de genade de 
boom van het eeuwige leven. Zoon en Vader, de eerste en de tweede Adam. De 
Zoon, de eerste Adam, mag thuiskomen omwille van de Vader, de tweede Adam, 
Christus. 
 
Van de vier schilderijen is dit het donkerste. Aan de ene kant een mens wiens leven 
ontspoord is en aan de andere kant het uitnodigende gebaar van de Vader, het 
verborgen licht van het genadeaanbod dat ondanks alles er altijd is. De vier 
momenten van licht en heil in het leven van mensen wordt bekroond door het 
grote visioen van heil, het opgaan van alle volken naar de stad van vrede, 
Jeruzalem. (zie het vijfde schilderij reeds eerder beschreven) 

( tekst Dr. Jan Verhoeven) 

 
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  
 

****Een Gezegende Zondag**** 
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