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Contact met de pastoor. 
Wilt u een gesprek met Pastoor Jebarus? 
U kunt hem schrijven: Pieter Calandlaan 196 1069LA 
Amsterdam 
of mailen: andy.jebarus@donbosco.be 
of bellen: 06 26841341 
 

Gedaanteverandering 
van de Heer 

 
Zojuist heeft u in het evangelie het verhaal gehoord van de 
belevenissen van de drie apostelen, Petrus, Johannes, en 
Jacobus, op de berg Thabor. Zij waren aanwezig bij deze 
buitengewone gebeurtenis rond Jezus: Jezus spreekt met twee 
heilige mannen uit het Joodse verleden: Mozes en Elia. Mozes 
is de prins profeet, die het Joodse volk uit Egypte leidde tegen 
de zin van farao Ramses de tweede in en brengt hen naar het 
Beloofde land, waar ze ook oorspronkelijk vanuit afkomstig 
waren en Elia, de grootste profeet van het Joodse volk, die rond 
750 v Chr. leefde. 
 
Deze twee heilige mannen spreken met Jezus, en de drie 
apostelen zijn er getuigen van. Waarover zij met Jezus 
spreken, is niet bekend, maar het feit zelf, is al van zo groot 
belang en reden genoeg, dit als een hoogtepunt in Jezus leven 
te zien en later voor de kerk, deze gebeurtenis jaarlijks te vieren 
als feest. 
 
Want wat gebeurt er?  De drie heiligen staan in een corona van 
licht en zijn stralend wit. De drie apostelen herkennen ze wel, 
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maar kunnen er nauwelijks naar kijken vanwege de schittering: 
een bovennatuurlijk fenomeen en daarmee zien de apostelen 
en laten wij, dat Jezus daarmee goddelijke afstamming toont en 
daarom ook met twee allang gestorven heiligen kan omgaan en 
spreken. 
Wij kennen Jezus als mens in zijn omgaan met andere mensen, 
maar nu zien we Jezus ook als Gods zoon verschijnen, heel 
even maar, zo kort dat als Petrus Jezus voorstelt drie tenten op 
deze berg te bouwen, meteen Jezus terug komt naar de aardse 
werkelijkheid en Mozes, Elia en het schitterende licht al 
verdwenen zijn. 
God heeft ons, mensen van toen en van nu, Jezus 
goddelijkheid even willen laten zien, vlak voordat Jezus 
gevangen genomen wordt, gekruisigd en sterft als mens,  maar 
dan daarna verrijst uit de doden en aan zijn apostelen verschijnt 
met een verheerlijkt lichaam. Je zou kunnen zeggen dat Jezus 
gedaanteverandering op de berg Thabor, een voorafbeelding is 
van zijn Verrezen Lichaam later. 
 
Daarom verbiedt Jezus deze drie apostelgetuigen, er over te 
spreken met de anderen: pas na zijn verrijzenis mag dit en 
kunnen drie apostelen het begrijpen en aan de ander apostelen 
en evangelisten vertellen. Zo is het ook bij de drie  evangelisten 
terecht gekomen en opgeschreven en zo in het Nieuwe 
Testament terecht gekomen.  
 
In de begintijd van de kerk hebben de kerkvaders en 
bisschoppen van toen, Jezus situatie besproken tijdens het 
eerste en vierde oecumenische concilie van Nicea en 
Chalcedon (451 n Chr.), waar de gelijkheid van de Zoon Jezus 
en de Vader God werd vastgesteld en de twee naturen van 
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Jezus: de goddelijke en de menselijke natuur in een persoon 
werden vastgesteld. 
Zoals het uitgebreide credo ons zegt: eniggeboren Zoon van 
God, voor alle tijden geboren uit de Vader: God uit God, licht uit 
licht, ware God uit de ware God: geboren, niet geschapen, een 
in wezen met de Vader. 
Tussen de vierde en zesde eeuw heeft de Oosters Orthodoxe 
kerk (Constantinopel, Rusland) de gedaanteverandering als 
feest opgenomen in de liturgie, pas met het tweede Vaticaanse 
Concilie heeft de Westerse katholiekenkerk het overgenomen 
als feest en opgenomen in de kerkelijke kalender. 
Dit sloot aan in onze Rooms Katholiekenkerk bij het streven 
alles christologisch te verklaren sinds het tweede Vaticaans 
concilie: daarom heet b.v. Maria Lichtmis nu: opdracht van 
Jezus in de Tempel (door Maria en Josef). 
 
Onze Nederlandse kardinaal Willebrands heeft zich op het 
tweede Vaticaans concilie hiervoor sterk gemaakt. 
 
Nu, alle feesten in de Katholieke Kerk waar Jezus Christus 
centraal staat, vallen daaronder, dus ook de eerste vrijdag van 
de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus (wat we 
vandaag ook gedenken) De liefde van Jezus Christus, voor 
ons, gelovigen, gesymboliseerd in z’n Heilig Hart, zoals Jezus 
dit ook bekend maakt aan zuster Margaretha Maria Alacoque 
en later aan Faustina Kowalska. 
 
Laten we daarom de Heer danken, voor zijn steun en liefde tot 
aan de einde der tijden, ook voor de generaties na ons, die 
deze liefde en steun hard nodig zullen hebben! 
Pastoor H. Fonck 
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Eu c h a r i s t i e v i e r i n g e  
Zondag  5 Sep   23ste Zondag door het jaar 
Celebrant pastoor H.Fonck 
+   Pieter Lommerse 
 
Zondag  12 Sep  24ste Zondag door het jaar 
Voorganger L Blommers 
+ 
 
Zondag  19 Sep  25ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck/vervanger    latijn 
+ 
 
Zondag  26 Sep  26ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor A.Jebarus 
+  Pieter Lommerse 
 
Zondag  3 okt     27ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
Zondag  10 Okt  28ste Zondag door het jaar 
VoorgangerL.Blommers 
+ 
 
Zondag  17 Okt  29ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck    latijn 
+ 
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Zondag  24 Okt  30ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor A.Jebarus 
+ 
 
Zondag  31 Okt  31ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pater G.Wijers sss 
+ 
 
Maandag  1 NOV   ALLERHEILIGEN      19.00 uur 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
 
Dinsdag   2 NOV    ALLERZIELEN          19.00 UUR 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
 
Zondag    7 Nov   32ste Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck     ST WILLEBRORD 
 
 
 
 
Vergeet u niet de klok een uur achteruit te zetten 
Op 30/31  Oktober 
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AGENDA 
 

Activiteiten JANUARI 
 
Zondag 5 sep-3 okt 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert 
de Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het 
Papiamento) 
Zondag  12 sep-10 0kt 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de 
Chaldeeën (Iraakse christenen) om 16.00u een viering 
in een vorm van het Aramees. 
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Kinderen verlaten het ouderlijk nest   
 
Lieve Heer, allemaal gaan ze hun eigen weg. 
Ik heb het er moeilijk mee en zeg: 
Ze hebben er recht op – laat ze vrij 
Ze denken heus nog wel aan mij 
Al is het lang niet alle dagen, 
Maar daarom zou ik U willen vragen 
Geef mij nu de gezondheid en de kracht 
Dat ik voor anderen nog iets betekenen mag; 
Voor eenzamen en bedroefden 
Of voor allen die hulp behoefden. 
Er is iets dat ik tot nu toe verzweeg: 
Dank voor het gezin dat ik kreeg 
Al zijn ze nu allen uit de deur 
De kleinkinderen geven nu weer fleur 
Aan ons dagelijks bestaan. 
Ach het moest allemaal zo gaan 
Al is het in het begin wat moeilijk misschien 
Dank U dat ik het zo mag zien. 
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OH God ik sta wel hoog verheven, 
Maar moet hoog reiken voor mijn leven. 
Zelfs doornen bij het groen is goed, 
Omdat  ik toch ook leven moet. 
Ik wil best bescheiden zijn, 
Mijn voorkomen is slechts schijn, 
Want ook al is mijn nek heel lang. 
Ik schuw gevaar en ben vaak bang. 
 

 
 
 
 
Gedichten over dieren en mensen geschreven door 
luisteraars van pastoor Raadschelders. 
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COLOFON 
 
 
Onderstaande gegevens zijn slechts tijdelijk, totdat in de 
loop van het jaar de nieuwe gegevens bekend zijn. 
 
Verrijzeniskerk 
Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam 
Tel. 020-615 20 48 of 06-2874 7588 
h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com 
 
Contact met het parochiële team 
heer H. Miedema miedemah@hotmail.com  
06-2874 7588 
 
Verhuur Ontmoetingsruimte of pastorie 

 Bel 06-2874 7588 of mail: miedemah@hotmail.com. 

 

Bankrekeningen 

Parochie:  
Rabobank NL34 RABO 0139 9894 55       
t.n.v.  R.K. Parochie H. Marcus  Amsterdam  
 
Gezamenlijke Caritas: NL63 INGB 0004 9291 05   t.n.v. 
Inter-parochiële Caritas Amsterdam-Slotervaart 
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