HET VIERTJE
Informatie over de week van 21-27 november 2020

Feest van Christus Koning
Ez., 34,11-12.15-17

1 Kor., 15,20-26.28 Mt., 25,31-46

Ter overdenking: het feest van Christus Koning
Languit viert de Kerk zondag het feest van Christus Koning van het Heelal. Een
eerbiedwaardige en betekenisvolle titel ingevoerd door paus Pius XI in 1925
ter gelegenheid van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Op dat
concilie werd de geloofsbelijdenis geschreven die we tot op vandaag
gebruiken. Het feest wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
dus de zondag vóór het begin van de advent. De term Christus Koning verwijst
naar een van de drie functies van Jezus als Messias: Koning, Priester en
Profeet. De Bijbelse opvatting van koningschap heeft te maken met
leiderschap. Koningen werden gezien als bevrijders, wijze en rechtvaardige
leiders ... zoals David. In de eucharistie van deze zondag wordt zijn verhaal
opnieuw gelezen: hoe de jongste zoon van Isaï door God uitgekozen wordt om
niet langer herder te zijn van een kudde schapen, maar van zijn volk. In de
Bijbelse geschiedenis falen alle koningen van Israël uiteindelijk in de opdracht
om Gods beloofde Koninkrijk te realiseren ... allemaal, behalve Jezus, dé
Koning van Israël. Dat was ook de aanklacht die Pontius Pilatus hem voor de
voeten wierp. En waarop Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van
deze wereld. Jezus is een koning die … rijdt op een ezel, gezalfd wordt door
een vrouw, een doornenkroon draagt en aan een kruis genageld wordt.
Christus’ heerschappij over het heelal geldt als beeld voor de verhevenheid
van Jezus Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk en figuurlijk de kroon
spant over de hele schepping. Tegelijk drukt dit beeld de oude droom van
Israël uit om die heerschappij van rechtvaardigheid en solidariteit hier op
aarde overal gerealiseerd te zien. Traditioneel wordt ook op deze dag hét
feest van katholieke jeugdbewegingen gevierd. De jeugdbewegingen zijn

opgericht om jonge mensen te vormen tot geëngageerde gelovigen, die hun
beste talenten inzetten voor Gods Koninkrijk. (bron:kerknet.be)
Corona en de Heilige Mis
De persconferentie van de regering op 17 november j.l. geeft geen
aanleiding tot wijziging van de coronamaatregelen in het kerkgebouw. *
• Reserveren is nu nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst mogen
worden toegelaten. Reserveren moet telefonisch: op dinsdag en
vrijdag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en tussen 15:00 – 17:00 uur;
telefoonnummer: 020-6191766.
• Aanmelden bij de deur is 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
• Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik
desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee.
Eventueel kunt u een kapje bij binnenkomst van ons krijgen.
• Alleen voorganger en cantor zingen.
• Bij uitvaartdienst in een kerkgebouw: 100 mensen zijn toegestaan
*behalve in geval van uitvaartdiensten
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
Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd
-

Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur
Zaterdag om 19:00 uur
Zondag om 10: 00 uur

* Na de Mis op woensdag en vrijdag is er gelegenheid om samen de
rozenkrans te bidden.

* Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm
kleedt.
Voorgangers van de vieringen van de komende weekenden
- Zaterdag 28 nov.
: pater Luc
- Zondag 29 nov.
: pater Luc
- Zaterdag 5 dec.
: pater Andy
- Zondag 6 dec.
: pater Begheyn
Intentie op het weekend 21-22 november
➢ Cor Harte
➢ Nico Smiers
➢ Eduardo Mateo
➢ Voor de voltrekking van een huwelijk
➢ Overleden familieleden van Kempen-Ter Horst
➢ Herman Terpstra en overleden familieleden
➢ Familie De Groote-Balcaen
‘Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en
verwachting’
Dit nieuwe boekje, waarvan een aantal exemplaren gratis aan de parochies
zal worden verstrekt, zo schrijft het bisdom, bevat verhalen van onder
anderen cabaretier Herman Finkers, zuster Anima Christi en pater Anselm
Grün.
*Adventsactie 2020
De brief van onze bisschop Jan, de bisschop van Haarlem-Amsterdam in
verband met de adventsactie
Op zondag 29 november start de adventsperiode, een tijd waarin we
verwachtingsvol uitzien naar de komst van het kind. Het is ook een tijd waarin
we solidair willen zijn met kinderen wereldwijd, die onze aandacht nodig
hebben. De Stichting Bisschoppelijke Vastensactie voert de adventscampagne
jaarlijks uit, samen met honderden vrijwilligers uit de parochies. Dit jaar
ondersteunen zij projecten om de voedselzekerheid van kinderen te

vergroten in de DR Congo, Malawi, Nicaragua en op de Westbank. (De
volledige tekst van deze brief vind je op een apart blad)
COLOFON Het Viertje nwmdullemans@gmail.com
Het Evangelie van Mt., 25,31-46
Het verhaal over het laatste oordeel vormt het derde deel van de Matteaanse
eschatologische rede. Het oordeel wordt er voorgesteld in een plastische
scène. De rechtsprekende Koning is er de centrale figuur. Wat heeft de
evangelist Matteüs naar alle waarschijnlijkheid bedoeld? Wanneer de
Mensenzoon (Jezus) op het eind van de tijd terugkeert, zal hij alle volkeren
oordelen, heidenen en Joden, ook christenen, alle mensen zonder
onderscheid. Het enige en beslissende criterium is de houding die de mens
aangenomen heeft tegenover de ‘minsten’. Dat zijn de lieden zonder aanzien,
de verstotenen, gevangenen, zieken, hongerige, de armen van deze wereld.
Alle mensen zijn broeders en zusters van Jezus; de armen zijn de geringste van
hen. Het wonderlijke bij het universele oordeel zal zijn dat de mensen niet
wisten, zich niet realiseerden hoe ze in de medemens met hun liefde of haat
(of onverschilligheid) eigenlijk Christus zelf raakten: verzen 40 en 45: ‘al wat
je één van deze minste van mijn broeders gedaan hebt (niet gedaan hebt) heb
je mij gedaan (niet gedaan)’. De perikoop spreekt dus over het zinvolle en de
vruchtbaarheid van alle naastenliefde. Deze verklaring is rijk aan beloften voor
het verborgen goed dat, waar ook ter wereld, in welke tijd ook, door welke
mensen ook, geschiedde, of geschieden zal. Wij christenen die deze tekst
beluisterd hebben, zijn wel degelijk op de hoogte, nu reeds. De parabel opent
ons de ogen. De beslissende momenten van ons leven liggen daar waar wij dit
het minst zouden verwachten, in de zorg voor de zwakken. De geschiedenis,
het heden, wordt derhalve door de Jezus van Matteüs geëschatologiseerd.
Het gedragspatroon van de mens op aarde heeft doorslaggevend belang. Tijd
en eeuwigheid worden verbonden, meer bepaald de ethische houding van de
mens op aarde en zijn uiteindelijk, eschatologische bestemming. (Jan
LAMBRECHT, s.j., Één is onze Meester. Luisteren naar het Matteüsevangelie, Altiora,
Averbode, 1994, p. 91-93)

