
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 07-13 augustus 2021 

19e zondag door het jaar B 
1 Kon. 19,4-8      Ef. 4,30-5,2   Joh. 6,41-51 

 
Ter overdenking: 50 euro biljet!  
 

Een meester toonde een briefje 
van 50 euro en vroeg aan zijn 
leerlingen: “Wie wil dit 
briefje?” 
Alle handen gingen de lucht in. 
Toen verfrommelde hij het en 

vroeg: “Wie wil dit briefje nu nog?” Alle handen bleven in de lucht. 
Hij gooide het briefje op de grond, trapte erop, raapte het op, het 
was nu helemaal verkreukt en vuil. 
“Wil er nu nog iemand dit briefje?” vroeg hij. Geen enkele hand 
bleef beneden. Toen zei hij: “Wat ik ook deed met het briefje, jullie 
wilden het toch hebben, want het verminderde niet in waarde, het 
bleef 50 euro waard. Ook mensen worden in hun leven vertrapt, 
opzij geschoven, door het slijk gehaald door wat wij zeggen of door 
omstandigheden. Dan denken wij dat ze niets meer waard zijn. 
Maar wat er ook gebeurde of gebeuren zal, zij blijven hun waarde 
behouden.” (door een onbekende) 
 
 
 



 
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  

- 14 augustus   : pater Luc 
- 15 augustus   : pater Luc 
- 21 augustus   : pater Luc 
- 22 augustus   : pater Luc 
- 28 augustus   : pater Simon  
- 29 augustus   : pater Simon  

 
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 
telefoon 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 

- 13 augustus koor repetitie, van 14.00-16.00 uur 
- 15 augustus Kindernevendienst 
- Pastoor Andy Jebarus is voorlopig afwezig wegens zijn 
gezondheidsklachten. Hij is tijdelijk niet bereikbaar, noch via e-mail, noch via 
zijn telefoon. Pater Luc en pater Simon zullen hem tijdelijk vervangen. 
Bedankt voor uw begrip.  
 
Intenties 

- Frans Ummels (RIP) 



- Jeanne Boosten (RIP) 
- Mauro Ferrari (RIP) 
- Yvonne Gisela Coutinho (RIP) 
- P.Schurink Meulman (RIP) 
- Dirk van der Broek (om kracht en genegenheid) 
 
Collecte+kaarsen+intenties (31 juli-01 augustus): 256,11 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 Johannes 6,41-51 

Voor de derde zondag op rij wordt voor de evangelielezing van de zondag het 
B- of Marcusjaar onderbroken door lezingen uit Johannes 6. Vorige zondag 
was dat de perikoop 6,24-35. Jezus is in zijn rede met de Joden al zover 
gekomen dat Hij zich affirmeert als het brood van God, het ware brood omdat 
Hij uit de hemel is neergedaald. Precies tegen die affirmatie laten de Joden 
dan ongelovig protest horen. Dat wordt in vers 41 uitgedrukt als ‘ze morren’. 
Dat deden ook hun vaderen in de woestijn (Ex 15,24 en 16,2.7.8 en Nu 11,1). 
Daarmee ontkennen de Joden hier in Johannes 6 Jezus’ goddelijke herkomst. 
En ze doen dat op grond van hun kennis van zijn menselijke afstamming. Dat 
is precies vers 42, ze noemen daar – om het zo te zeggen – de coördinaten 
van zijn menselijke verwantschap. Dat heeft precies het mysterie van de 
incarnatie (van het Woord dat vlees wordt, van God die mens wordt) tot 
gevolg dat het tot ergernis en ongeloof voert. Waar zit precies de knoop? In 
de Joodse visie op Gods verheven transcendentie: “Die verhindert hen deze 
daad van Gods nederigheid te aanvaarden. Het valt het Jodendom zwaar in 
iemand, wiens menselijke afkomst men kent of althans meent te kennen, een 
goddelijk wezen te erkennen. Is het immers geen blasfemie, is het geen afval 
van het geloof in de enige God, wanneer men van een concrete, menselijke 
persoon, Jezus van Nazareth, beweert dat hij Gods Zoon is, zelf God is? Is het 
geloof in de menswording niet een aanfluiting van het uniek zijn en de 
absolute transcendentie van de levende en waarachtige God?”. Wat staat er 
dan te doen? “Het feit van de menswording leidt willens nillens tot een 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


herdenken van het traditionele Joodse godsbegrip, zonder de positieve kern 
ervan op te geven. Deze stap konden vele tijdgenoten van Jezus niet zetten, 
evenmin als het hedendaagse Jodendom.” In de verzen 43-47 geeft Jezus 
antwoord. En daarin gaat hij dieper in op de oorzaak van het Joodse 
onvermogen om in Hem te geloven. Er zijn voorwaarden nodig om tot Hem 
te kunnen komen (zie verzen 44 en 45) Aantrekking door de Vader (v. 44): 
“Van zichzelf uit, op grond van louter menselijke vermogens, kan de mens niet 
tot Jezus komen, respectievelijk in Hem geloven.” Er bestaat mogelijk 
misvatting van het “door God onderricht worden” – en daartegen 
waarschuwt Jezus (zie vers 46). “Het betreft geen rechtstreekse ervaring van 
God, want geen mens komt rechtstreeks met God in contact (Johannes 1,18; 
3,13; en 5,37). “Wanneer de Joden dus niet tot geloof in Jezus komen, dan 
niet omwille van een soort goddelijke predestinatie, maar dan is het 
uiteindelijk omdat hun relatie tot de Vader, hun geloof in God zelf 
tekortschiet. De Joden weigeren in Jezus te geloven omwille van hun geloof 
in de enige, transcendente God. Jezus antwoordt: ge gelooft niet in Mij, 
omdat ge eigenlijk niet in God gelooft. Niet geloven in Jezus is eigenlijk een 
vorm van niet geloven in God. Het geloof in God (die de mens trekt en beleert 
door bemiddeling van zijn Gezondene) is nochtans een onontbeerlijke 
voorwaarde om “eeuwig leven” te verwerven (Johannes 6,47)”. (Adelbert 
DENAUX, Joh 6,1-71: Het brood uit de hemel, dat leven geeft, in: Exegetisch 
commentaar bij de Liturgische Bijbellezingen uit de Johanneïsche literatuur) 
 

 
****Een gezegende zondag**** 

 


