
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 04-10 september 2021 

23e zondag door het jaar B 
Deut. 4,1-2.6-8      Jak. 1,17-18.21b-22.27      Mc. 7,1-8.14-15.21-23 

 
TER OVERDENKING: Wat is nodig om gelukkig te zijn? 

Geluk zit niet in wat we bezitten, zeker niet alleen daarin. Natuurlijk kunnen 
objectieve omstandigheden bijdragen aan ons geluksgevoel. Maar wie 
weinig nodig heeft, is eerder gelukkig, evenals iedereen die zich een geest 
van dankbaarheid heeft eigen gemaakt. 
 
Want geluk zit niet alleen in wat je toegevallen is, het zit niet per se in het 
ontbreken van moeilijkheden en tegenslagen (al kunnen sommige mensen 
wel heel veel te verdragen krijgen...). Geluk zit nog meer in de geest waar-
mee we ons leven tegemoet treden: is het glas half vol of half leeg? Is het 
een noodlot of een uitdaging? Ontvangen we alles uit Gods hand en 
proberen we in die geest ook met de kruisen en kruisjes om te gaan? Geluk 
zit ook in het antwoord op de vraag of je de Gever van alle goeds kent en 
herkent. 
 
Wie God aan het werk ziet in zijn of haar leven, wie een zin en een doel 
bespeurt, zal zich gemakkelijker over kunnen geven aan wat op die 
levensweg is voorgevallen. En wat kan het belangrijk zijn voor onze beleving 
van geluk als we ons meer gaan realiseren wat écht belangrijk voor ons is en 
wat misschien een te grote plaats in onze aandacht heeft ingenomen! Je 
man of vrouw, je kinderen, je ouders en dierbare vrienden zijn bijvoorbeeld 
veel belangrijker dan een belangrijke voetbalwedstrijd, de auto, het huis of 
een vakantie. Geluk heeft ook te maken met het stellen van de juiste priori-
teiten. (bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) 
 



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  

- 11 september  : pater Simon  
- 12 september  : pater Simon  
- 18 september  : pater Luc 
- 19 september  : pater Luc 
- 25 september  : pater Simon  
- 26 september  : Oecumenische viering  

 
DE CORONAMAATREGELEN EN DE VERSOEPELING  

- Anderhalve (1 ½) meter afstand bewaren blijft voorlopig de basisregel voor 
alle kerkgangers.  
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
- Aanmelden voor de viering bij de deur: het opschrijven van naam en 
telefoonnummer volstaat. Na drie weken worden alle gegevens vernietigd. 
- Handen desinfecteren met handgel en thuisblijven bij coronaklachten.  
- Alleen voorganger(s) en het koor zingen. 
- Ga zitten in de kerk daar waar dat is aangeduid. 
- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij in coronatijd 
gewend zijn.  
 
MEDEDELINGEN 

- 10 september repetitie van het koor, vanaf 14.00-16.00 uur 
- Beste ouders: de inschrijving voor de Eerste Communie of Vormsel 2022 

De catechese ter voorbereiding van de Eerste Communie of het 
Vormsel zal starten vanaf september 2021. U kunt via dit email 
secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl aanmelden of 
telefonisch op 020 619 17 66. De eerste ouderbijeenkomst is op 19 
september 2021 om 12.00 uur, in Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196. 

- Wie wil helpen de bloemen in de kerk te verzorgen? 
Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die wil meehelpen op 
vrijdagmorgen, samen met anderen de bloemen in de kerk te 
verzorgen. 

mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl


Omdat ik binnenkort ga stoppen met deze activiteit zou het fijn zijn 
als iemand deze taak van mij over wil nemen.  
Houdt u van creatief bezig zijn met bloemen, dan bent u degene die 
wij zoeken. Nadere informatie en aanmelding bij pater Luc Sermeus, 
tel. 020 61 91 766 
Ria Rademaker 

- SAMENKERK, het tijdschrift van het bisdom is verschenen. Exemplaren 
liggen voor de parochianen klaar 
 
INTENTIES 

- Herman van de Berg (RIP) 
- Josa De Swart -Dijkman (RIP) 
- Overleden familie Mul Vermey 
- Overleden familie Afonso Vieira 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (28-29 augustus): 264,20 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 (elke zondag wordt de viering 
van 10.00 uur live gestreamd)  
HET EVANGELIE VAN MARCUS 7,31-37 

Het evangelie van deze zondag draagt in de Willibrordvertaling de titel: ‘Genezing 
van een doofstomme’. Omtrent die uitdrukking: ‘doofstomme’ merken exegeten 
(filologen en taalgeleerden) op dat de Griekse term die Marcus hier in de 
originele versie gebruikt, het best vertaald wordt als ‘een dove die ook moeilijk 
kan spreken’. In Willibrord staat in vers 32 blijkbaar terecht: ‘iemand die doof 
was en moeilijk sprak’. Dat Griekse woord – zo merken ze nog op – komt maar 
tweemaal voor in de Bijbel; een eerste keer bij Jesaja in Js 35,6 en hier bij Marcus, 
Mc 7,32.  
De profetie van Jesaja 35,1-10 was oorspronkelijk gericht tot het Joodse volk in 
ballingschap. De profeet kondigt aan, dat God zijn volk komt bevrijden. Daarom 
mogen de moedeloze mensen weer moed vatten en blij zijn. De profeet beschrijft 
in concrete beelden het geluk dat het volk te wachten staat: blinden zien, doven 
horen, lammen springen, stommen jubelen, de woestijn bloeit. Maar in feite 
heeft hij het over de ogen, de oren en de tong van het hart. Het moedeloze, 
lamgeslagen volk in ballingschap zal weer volop tot leven komen. Er is nog een 
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ander woord in deze evangelieperikoop van vandaag dat door exegeten-
commentatoren opgemerkt wordt, nl. EFFATA – in het gebed van Jezus over deze 
man. Dat woord in het Aramees, in de moedertaal van Jezus, is blijven staan. 
Marcus heeft dat woord niet zomaar voor de aardigheid overgeleverd. Door dat 
vreemde woord trekt hij de aandacht van zijn lezers. Het stijgt uit boven de 
concrete omstandigheden van het genezingsverhaal. Effata, ga open: dat woord 
wordt niet alleen door Jezus tot een dove mens gesproken, het is tevens het 
woord dat God in Jezus tot heel de mensheid richt. Ga open. Doorbreek de 
knellende banden waarin je gevangen bent. Open je oren voor het bevrijdende 
woord van God. 
Het Aramees overgeleverde en voor de lezer vertaalde woord, wordt niet gericht 
tot de zieke organen, maar tot de zieke zelf: “Effata, ga open”. Volgens Joodse 
opvattingen is de hele mens ziek en wanneer hij weer gezond wordt, werkt zich 
dat uit op de zieke organen. Het gevolg treedt dadelijk in: de oren worden 
geopend en de band van de tong (een beeld voor de stomheid) wordt 
losgemaakt. Hoe eigenaardig dit verhaal ook klinkt, hoe vreemd ons bepaalde 
elementen ook voorkomen (bv. de heilskracht van het speeksel), de schildering 
blijft een treffend beeld voor wat bij de genezing door Jezus gebeurt: de hele 
mens wordt weer gezond. 
Deze laatste alinea laat het ons horen dat Jezus die verzuchting ‘Effata’ niet 
contextloos heeft geuit. Hij heeft ook bepaalde daden gesteld. De handen 
opleggen is eigenlijk een klassieke gewoonte om God te smeken deze mens te 
genezen. Maar Jezus neemt hem niet zo onder handen om God te smeken deze 
mens te genezen. Marcus vertelt dat hij zelf handelingen verricht: vingers in de 
oren – als het ware om de verdichting te doorboren – en speeksel aan de tong 
doende. In de oudheid veronderstelde men dat speeksel magische kracht had, 
hetzij om te vervloeken door te spuwen, hetzij om te genezen door te bestrijken, 
zoals hier. Op het einde van het evangelieverhaal legt Jezus aan iedereen het 
zwijgen op. Dat klinkt vreemd: Jezus heeft nog maar pas gezorgd dat iemand 
weer kan spreken, en nu moeten de mensen daarover zwijgen! Maar dat 
‘zwijggebod’ is in ons verhaal minder vreemd dan het lijkt. Spreken over deze 
genezing heeft inderdaad slechts zin, als het met geloof gebeurt. Daarom mogen 
de mensen het gebeurde niet rondvertellen. Het gevaar bestaat immers dat men 
in Jezus alleen maar de wonderdoener ziet. Wie Jezus werkelijk is, kan men pas 
begrijpen wanneer men het evangelie tot op het einde gelezen heeft. Slechts wie 
Jezus volgt op zijn weg, tot onder het kruis, die heeft zijn boodschap begrepen, 
die ziet hem zoals hij werkelijk is. 

****Een gezegende zondag**** 


