
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 06-12 november 

32e zondag door het jaar B 
1 Kon. 17,10-17                   Hebr. 9,24-28                   Mc. 12,38-44 

 
TER OVERDENKING:  

Er was eens een koning die jarenlang wijze lessen van een oude meester ontving. 
Toen de wijze het hof voorgoed ging verlaten, wilde de koning een van zijn 
wensen vervullen. De wijze man greep in de diepe zak van zijn gewaad, haalde er 
een prachtig blinkende schaal uit tevoorschijn en vroeg de koning de schaal met 
goudstukken te vullen. ‘Dat is gemakkelijk’, dacht de koning, maar zijn verbazing 
was groot toen hij zag dat de schaal niet voller werd terwijl er al een zak goud in 
was geleegd. De koning had zelfs de indruk dat de schaal leger werd, naarmate 
hij er meer goudstukken in deed. Hij was teleurgesteld en schaamde zich omdat 
hij de eenvoudige wens van de wijze man niet kon vervullen. De oude man zei: 
“Als je de schaal niet kunt vullen zoals je beloofd hebt, zeg het dan maar, dan zal 
ik haar weer in mijn zak doen en je voorgoed verlaten.” Peinzend keek de koning 
naar de wijze man. Hoe was het mogelijk dat hij ondanks zijn rijkdom en zijn 
vrijgevigheid de schaal niet kon vullen? “Hoe kan dit?”, vroeg de koning. “Vertel 
me het geheim van jouw schaal.” “Het is inderdaad een bijzondere schaal”, zei 
de wijze man. “Ze heeft net als het menselijke hart twee eigenschappen. De 
eerste eigenschap is ontevredenheid of een nooit te bevredigen verlangen. Je 
kunt het vullen waarmee je wilt, met rijkdom, schoonheid, liefde, kennis, macht 
of aanzien, met levenslust of genot, met alles wat er bestaat, het zal nooit vol 
worden. Het wil steeds meer en steeds andere dingen. Omdat de mens dit 
geheim van zijn aardse leven niet kent of vergeten is, leeft hij in een verlangen 
zonder onderbreking. En hoe meer een mens ontvangt des te meer wil hij. Dat is 
de schaal van het verlangen. De tweede eigenschap van de blinkende schaal is 
leegte. Wanneer ook maar één lichtstraal het midden van de lege schaal treft, 
weerspiegelt de hele schaal het licht. Dan is zij tot boven toe vervuld met de glans 
van het licht, dan is het hart werkelijk vol.”(bron: onbekend) 



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 

VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 13 november   : pater Simon  
- 14 november   : pater Simon  
- 20 november   : pater Luc 
- 21 november   : pater Luc 
- 27 november   : pater Luc 
- 28 november                 : pater Luc  

AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN 2 NOVEMBER 

Op 2 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt.  
De nieuwe (oude) basisregels zijn: 
- Blijf thuis en laat je testen bij klachten door de GGD, ook als je al gevaccineerd 
bent. 
- Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij al 
gevaccineerd zijn. 
- 1,5 m Is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
- Schud geen handen. 
- Was vaak en goed je handen. 
- Hoest en nies in je elleboog. 
- Zorg voor voldoende ventilatie in binnenruimtes. 
Wat betekent dit voor de kerkgang? 
- We verzoeken iedereen onderling weer 1,5 m afstand te houden.  
- Bij het in- en uitgaan van de kerk verzoeken wij u weer een mondkapje te 
dragen, omdat daarbij het afstand houden lastig is. 
- We vragen u veiligheidshalve ook om niet meer mee te zingen met de 
voorganger en het koor. 
- Helaas betekent dit ook dat we in de Pauluskerk voorlopig geen koffie meer 
drinken na de viering. 
Zodra er meer informatie bekend is van de Nederlandse bisschoppen, zullen wij 
u hiervan op de hoogte brengen. 
MEDEDELINGEN 

- 10 november KBO, vanaf 12.00-16.00 uur  
- 11 november MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur 
- 12 november koorrepetitie, vanaf 14.00-16.00 uur 



OPROEP AAN DE BEZORGERS VAN HET PAROCHIEBLAD: Beste parochianen, 

Zoals een ieder heeft gemerkt is de bezorging van Het Goede Nieuws deze keer 
niet geheel vlekkeloos verlopen. Iedereen heeft zijn best gedaan, maar een groot 
knelpunt hierbij was en is nog steeds dat wij geen volledig overzicht hebben van 
wie welke wijk bezorgt. Voor wie dat nog niet gedaan heeft: wilt u contact 
opnemen met het secretariaat en aangeven welke wijk u bezorgt en hierbij uw 
telefoonnummer vermelden. Kent u iemand die bezorger is en waarvan u 
vermoedt dat wij dat nog niet weten, neem dan ook contact met ons op. U kunt 
ons mailen via: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl Of ons bellen op 
dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur op 
telefoonnummer 020-6191777. Alvast bedankt voor uw hulp!  
 
INTENTIES:  

- Edward Adove (RIP) 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (30-31 oktober): 309,50 euro 

 
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  
 
MARCUS 12, 38-44 

In het evangelie van deze zondag tekent Marcus een tweeluik: In het eerste 
gedeelte geeft Jezus de raad op te passen voor de Schriftgeleerden, die zich erg 
onsympathiek maakten. En wat wordt hun verweten? Dat ze graag willen 
opvallen op de markt en in de synagoge: in het openbare en godsdienstige leven; 
dat ze arme weduwen uitbuiten; en dat ze schijnheilig zijn. Enige toelichting 
hierbij: De Schriftgeleerde is een Bijbelgeleerde, en daar er in het O.T. veel 
rechtsregels stonden, fungeerde hij als jurist, als advocaat; Hij werd dan ook 
gevraagd voor rechtsbijstand en daarvoor werd hij betaald. En die betaling liep 
soms zo hoog op dat de hulpzoekende z’n hele hebben en houden eraan kwijt 
geraakte. Vooral weduwen - omdat ze geen man meer hadden - waren erg 
kwetsbaar; het vers 40: ‘de huizen van de weduwen opeten’ wordt nu beter 
verstaanbaar: ze buitten hun hoge positie ten aanzien van sociaal zwakken en 
hulplozen zonder scrupules uit. “Daarom geldt voor hen hetzelfde verwijt dat 
sinds Jesaja 1,17.23; 10,2 de rijke treft. En hun lange gerekte 
vroomheidsoefeningen zijn alleen maar huichelachtige schijn.” “De weduwen 
behoorden tot de zwaksten van de samenleving. Er bestonden voor hen geen 
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sociale voorzieningen. Als ze schulden hadden kwamen ze in aanraking met 
woekerpraktijken en werden ze vaak gedwongen hun huis en hun laatste 
bestaansmiddelen in onderpand te geven. Zeker de Schriftgeleerden hadden 
toch moeten weten dat ware godsdienstigheid betekent: opkomen voor armen 
en misdeelden, recht doen aan weduwen en wezen! Dat is het enige ‘offer’ dat 
God wenst. Maar het ontbreekt de religieuze leiders blijkbaar aan deze 
waarachtige godsdienstigheid.” Nog op te merken: dit is bij Marcus Jezus’ laatste 
woord in het openbaar tot het Jodendom. Op het andere paneel vinden we een 
weduwe als tegenbeeld. De oorsprong van dit verhaal waarschijnlijk in een 
Joodse parabel die Jezus in zijn onderricht heeft overgenomen. Later werd die als 
een gebeuren uit zijn leven verteld. Vandaar dat Jezus weet dat de vrouw alles 
offerde wat ze bezat.” “Het stuk is hier geplaatst na de waarschuwing tegen de 
Schriftgeleerden wegens het trefwoord ‘weduwe’. Anderzijds staat het hier als 
contrastbeeld. Tegenover de schijnvroomheid van de Schriftgeleerden, die 
zonder nadenken aan weduwen hun karig bezit ontnemen, staat hier de hoogste 
graad van offeren bij een arme weduwe.” “De weduwe wordt als voorbeeld 
gesteld voor allen die offeren. De bedoeling van het verhaal is echter niet te leren 
dat de uiterlijke handeling haar waarde ontleent aan de innerlijke gesteltenis. De 
pointe ligt in het alles geven wat ze konden missen. Dit verklaart de plaatsing van 
het verhaal binnen dit hoofdstuk, dat de voorbereiding is van het zich totaal 
geven van Jezus in zijn lijden en dood.” Hierbij aansluitend een bezinnende 
gedachte, uit een homilie van ergens, lang geleden, overgenomen: “Vooral de 
arme weduwe uit het evangelie, verwijst kennelijk naar Jezus. De evangelisten 
hebben haar trouwens ook gezien door de blik op Jezus te houden. Zo hebben zij 
een boodschap willen meegeven hoe wij Jezus nog kunnen navolgen, en hoe we 
dat dag aan dag van hem kunnen leren. Leerling van de Heer worden en zijn, 
Jezus navolgen: dat betekent eigenlijk dat we al onze krachten van hart en ziel, 
van verstand en wil, van onze talenten en capaciteiten, kortom: van alles wat van 
ieder van ons is, van wat wij zijn: heel ons bestaan, dat we dat mogen inzetten of 
investeren in alles wat gedaan moet worden, in alles wat beleefd moet worden, 
in wat gedragen en verdragen moet worden of ver-gedragen moet worden: zo 
kunnen we dat begrijpen wat het zeggen wil: ‘net als Jezus worden die het ons 
heeft voorgedaan’. Want niets van dat wat het gewone leven van ieder van ons 
uitmaakt: ons zorgen en werken, alles wat ons raakt en beroert, niets is ooit nog 
te klein of te min om daarin heel de liefde van ons hart te steken, om daarin, net 
als Jezus en de arme weduwe van het evangelie, gegeven mensen te zijn.” (naar 
preek notities van Pater Adriaan) 

 
****Een gezegende zondag**** 


