
  
 
 

 
 
 
 

HET VIERTJE 
                         Informatie over de week van 26 september – 2 oktober 2020	

 	
 	

             Zesentwintigste zondag door het jaar   
Ez., 18, 25–28                 Fil., 2, 1-11 of 1-5        Mt., 21, 28-32   

 
Ter overdenking  
“God houdt onvoorwaardelijk van ons en als wij deze goddelijke liefde 
aannemen, kunnen wij op dezelfde manier antwoorden. Ik houd niet alleen 
van wie van mij houdt, maar ook van degenen die niet van mij houden, die 
mij niet kennen, die vreemdelingen zijn, die mij doen lijden, of die ik als 
vijanden beschouw. Dat is de christelijke wijsheid en de houding van Jezus.” 
(Paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie van 9 september 2020)  
 
Corona en de zondagvieringen 

- Reserveren is niet nodig. 
- Aanmelden bij de deur is wel vereist. Dit om het aantal 

aanwezigen te kunnen tellen, om de gezondheidsvragen te 
kunnen stellen en om mensen te wijzen waar ze kunnen 
zitten, dit in verband met de 1 ½ meter afstand die in acht 
moet worden genomen. 

- Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid 
vernietigd 

- Advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik 
desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel 
mee.   

 
Intenties 

- Joop Hermeler - Johan Rademaker 
- Hans Visser 



 
Aanbidding in de St. Pauluskerk 
Elk weekend van zaterdagavond om 21.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur. 
  
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 

Kindernevendienst op 18 oktober 2020 

Beste ouders,  

Het is alweer een tijdje geleden dat wij een kindernevendienst georganiseerd 
hebben, dit wegens de corona-uitbraak. We zouden het nu graag weer oppakken, 
de kindernevendienst in de Pauluskerk. Zoals we altijd gedaan hebben op de derde 
zondag van de maand, deze keer valt het op 18 oktober 2020. Dan zullen de 
begeleiders van de kindernevendienst op jullie kinderen wachten. Uiteraard zullen 
wij het coronavirusprotocol strikt navolgen. 

Oproep voor kinderkoor 

Beste ouders, 

We willen graag een kinderkoor in onze parochie De Vier Evangelisten beginnen. Dit 
onder de leiding van Francisca en Hans (vrijwilligers). Op dit moment hebben we al 
vier kinderen om mee te repeteren en de eerste ontmoeting/repetitie is op zondag 
4 oktober na de zondagviering in de ontmoetingsruimte.  

Zingt je kind graag  

of  

wil je kind graag meedoen? 

 Laat het ons weten! 
contact: pater Simon nongrum sdb 

  0620151202, simon.nongrum@donbosco.be 

 



Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk 

- Maandag om 19u 
- Dinsdag om 19u 
- Woensdag om 11u 
- Donderdag om 19u 
- Vrijdag om 11u 
- Zaterdag om 19u 
- Zondag om 10u 

 
Voorgangers van de vieringen van de volgende weekenden  

- Zaterdag 3 okt. : pater Andy 
- Zondag 4 okt.  : pater Begheyn 
- Zaterdag 10 okt. : pater Andy 
- Zondag 11 okt. : pater Andy 
- Zaterdag 17 okt. : pater Luc 
- Zondag 18 okt.  : pater Luc 
- Zaterdag 24 okt. : pater Simon 
- Zondag 25 okt.  : pater Simon 
- Zaterdag 31 okt. : pater Andy 

 
COLOFON Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 
 
Nog enige verklaring van de parabel ‘Een man had twee zonen…’ van 
deze zondag: Mt. 21-28-32; in het bijzonder volgens F. Van Segbroeck: 
 
  1. Men kan als thema zetten: ‘Geen woorden maar daden’. God 

verlangt inderdaad geen lippendienst. De Joodse leiders 
antwoorden inderdaad zeer correct in de lijn van het Joodse 
vroomheidsleven: niet op woorden komt het aan of 
uiterlijkheden, maar op daadwerkelijke inzet of 
gehoorzaamheid metterdaad (met-de-daad). 

  2. Wat betekent dat: gehoorzaamheid metterdaad?  
   Hoe is dat uit te maken vanuit de toepassing die Jezus, volgens 

Matteüs, aan de parabel geeft? 
   * Volgens de Joodse leiders = nauwkeurig onderhouden van de 

voorschriften van de Wet en de vele tradities errond.  



   * Voor Jezus = openstaan voor de oproep tot bekering en 
verandering van levensoriëntatie zoals die door Johannes de 
Doper (en daarna door Jezus zelf) werden verkondigd. 

  3. De Joodse leiders leggen die oproep naast zich neer en precies 
in het nauwgezet vervullen van de Wet vinden zij de reden 
daartoe. 

  4. Dat betekent eigenlijk dat hun wetsvervulling leidt tot 
zelfrechtvaardiging en verblinding. En die godsdienstigheid 
brengt hen tot ongeloof. 

  5. Dat ongeloof van de Joodse leiders wordt des te 
onbegrijpelijker wanneer ze door de bekering van publieke 
zondaars die wel op de boeteprediking van Johannes ingingen, 
nog niet tot inzicht komen. Dus: door Johannes af te wijzen 
hebben de Joodse leiders God zelf afgewezen. Ze veroordelen 
dus eigenlijk zichzelf: het rijk van God zal in andere handen 
overgaan. 

  6. Bijgevolg: de parabel geeft antwoord op de vraag naar de 
herkomst van het doopsel en de verkondiging van Johannes 
(over de bevoegdheid van Johannes’ optreden hebben ze geen 
antwoord durven geven aan Jezus – zie Mt 21,27: ‘We weten 
het niet’. 

  7. “De parabel van de twee zonen”, aldus ten slotte nog F. Van 
Segbroeck, “blijkt dus heel wat meer te betekenen dan een 
illustratie van de algemene waarheid: ‘geen woorden maar 
daden’. Niemand, ook de christen niet, kan zijn heil beschouwen 
als een definitief verworven bezit dat hem ontslaat van de 
voortdurende oproep tot bekering. De parabel illustreert op een 
tragische wijze, dat waardevolle en verdienstelijke 
gedragspatronen als ‘trouw aan de traditie’, ‘strikte naleving 
van de godsdienstige voorschriften’ e.d., op zichzelf geen 
waarborg zijn voor een authentiek geloof. Waar de nederige 
bereidheid ontbreekt om zichzelf door het evangelie in vraag te 
laten stellen, worden ze een oorzaak van zelfbevestiging en 
verblinding, een houding waartegenover zelfs Jezus machteloos 
stond.” 


