
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 30 oktober-05 november 

31e zondag door het jaar B 
Deut. 6,2-6                  Hebr. 7,23-28                   Mc. 12,28b-34 

 
TER OVERDENKING: Wat is waarheid….? Waar is waarheid….? 

Op een dag vroeg de leerling aan de meester: "Kunt u mij een boek 
aanbevelen waarin de waarheid achter het mysterie van het leven 
beschreven wordt?" De meester, die zelf ook een paar boeken in zijn kast had 
staan, greep naar een boek dat ging over de geheimen en de wonderbaarlijke 
vermogens van water en over de betekenis van water voor ons leven op 
aarde. Hij gaf het boek aan zijn leerling en zei: "Neem het tussen je beide 
handen en wring het uit!" De leerling keek verbaasd, maar deed wat hem 
gezegd werd. Hij kneep en wrong, maar de meester zei: "Je moet harder 
knijpen.” De leerling deed zijn best, doch de meester riep: "Kom op! Harder!" 
Dit ging een tijdje zo door. Eindelijk gaf de leerling het op, niet wetend wat de 
bedoeling hiervan was. De meester vroeg hem: "En, heb je er water uit 
kunnen persen?" "Nee, natuurlijk niet!"  
"Zie je," zei de meester, "uit een boek over water komt geen water, en over 
een boek over waarheid komt nooit de waarheid zelf." (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  

- 01 november   : pater Simon (Allerheiligen, om 19.00 uur) 
- 02 november   : pater Luc (Allerzielen, om 19.00 uur) 
- 06 november   : pater Luc  
- 07 november   : pater Luc (het kinderkoor zingt) 
- 13 november   : pater Simon  
- 14 november   : pater Simon  

 
GOED NIEUWS! Anderhalve meter regel komt te vervallen 

Naar de aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 14 september 
2021 hebben de Nederlandse bisschoppen de versoepelingen in de katholieke 
kerken aangepast. Vanaf het weekend van 25 september:  

✓ Mogen we weer zingen tijdens de heilige Mis zoals we  gewoon waren 
voor de coronatijd.  

✓ Anderhalve meter regel komt te vervallen.  
✓ De heilige Communie mag weer op de hand gegeven worden.   
✓ Na de viering mogen we weer koffie drinken.  

Overige regels in verband met corona die per 25 september 2021 blijven 
gelden: 
• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de 
ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende 
ventilatie van binnenruimtes. 
(bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) 
 
MEDEDELINGEN 

- 01 november Allerheiligen viering om 19.00 uur  
- 02 november Allerzielen viering om 19.00 uur  
- 03 november  
      - KBO, vanaf 12.00-16.00 uur  
      - om 12.30 uur de uitvaartdienst van Edward Adove in deze Kerk  
- 04 november MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur 
- 05 november koorrepetitie, vanaf 14.00-16.00 uur 
- De nieuwste aflevering van het magazine van het bisdom SAMENKERK is 
verschenen. Exemplaren liggen op een tafel achter in de kerk.    
- Het koor van onze parochie heeft versterking nodig. Wil je meezingen in 
het koor? Laat het ons weten. 
 



INTENTIES:  

- Edwad Adove (RIP) 
- Eddy Dutrieux (RIP) 
- Irene Viola Tijn-Kam-Jet (RIP) 
- voor intentie van Pieter Stötefalk en kinderen  
- Henk Jansen 
 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (23-24 oktober): 423,57 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, 28b-34 

Hij begint met naar de eerste lezing van deze zondag terug te keren en 
daarop eerst de aandacht te vestigen: een zeer belangrijke tekst in de Thora, 
uit de verbondspreek van Mozes in het boek Deuteronomium, de oproep 
van Mozes om naar Gods wetten en geboden te luisteren en ze nauwgezet 
te volbrengen. Mozes spreekt de gemeente dan aan met een formule die 
een centrale plaats is gaan innemen in de Joodse godsdienst: ‘Sjema Jisraël 
Adonai elohenoe Adonai echad’: ‘Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer 
is alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel 
uw ziel en met al uw krachten’. Het dagelijkse gebed van iedere vrome Jood 
begint met die formule, waarin heel de rijkdom en de mystieke diepte van 
de verhouding tussen Israël en de Ene vervat ligt. Zo komt de commentator 
terecht bij Jezus in het evangelie: het is treffend dat Jezus die tekst citeert 
als voornaamste gebod en daar de liefde tot de naaste (Lv 19,18) als tweede 
gebod aan toevoegt. Jezus doet dat als antwoord op de vraag van een 
Schriftgeleerde. Dit is de enige keer in het Marcusevangelie dat een 
Schriftgeleerde of Farizeeër individueel optreedt. Niet als tegenstander, 
maar als welwillende gesprekspartner. Het was een leergesprek over de 
rangorde van de wetsvoorschriften, en onder de rabbijnen was daar heel 
wat discussie over, maar Jezus en de Schriftgeleerde  zijn het helemaal met 
elkaar eens. Het allereerste gebod dat Jezus geeft : ‘Hoor, Israël’.  Het komt 
erop aan te horen, te luisteren, open en ontvankelijk in het leven te staan; 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


de eigennaam die God in de Bijbel krijgt, volgt dan onmiddellijk: nl. JHWH. 
daarin horen we – als we goed luisteren – een heel programma: JHWH 
betekent: ‘Hij-die-er –is’, ‘Ik-zal-er-zijn-voor-u’, en daarmee verbonden het 
hele verhaal van de bevrijding van het volk uit de ellende van Egypte (in: 
Exodus) 
Slechts wie de liefde van de Eeuwige zelf ervaren heeft, wordt opgeroepen 
tot wederliefde, en wel met heel zijn wezen: ‘met geheel uw hart, geheel uw 
ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht’. Jezus koppelt er onmiddellijk 
het gebod van de liefde tot de naaste aan vast. Daarmee staat Jezus 
helemaal in lijn met de Thora en de profeten. Het goede dat je zelf ervaren 
hebt, moet je aan anderen doorgeven, of anders gezegd: Gods Naam – ‘Ik-
zal-er-zijn-voor-u’ – moet door mensen in praktijk gebracht worden. Dat is 
grond-intuïtie van Israël, die in de Bijbel in vele toonaarden bezongen 
wordt: de vreemdelingen (Lv 19,34-36), opkomen voor armen en 
behoeftigen (dat is: ‘God kennen’ Jer 22,16); elkaar liefhebben (1 Joh 4,11) 
en ’medelijden met je mededienaar, zoals Ik met jou medelijden heb gehad’ 
(Mt 18,33). 
‘Hoor, Israël!’ Jezus roept ons op om goed te luisteren. Het eerste gebod is: 
oog en oor hebben voor Gods liefde, en die beantwoorden door onze naaste 
lief te hebben. Daar komt het op aan. 
 
(bron: Paul KEVERS, Eénendertigste zondag door het jaar. Daar komt het op aan, 
in: De Bijbel lezen in woord en daad, B-Jaar, Halewijn, Antwerpen, 2008, pag. 159-
160) 

 
 

****Een gezegende zondag**** 


