HET VIERTJE
Informatie over de week van 09-15 oktober
e

28 zondag door het jaar B
Wijsh. 7,7-11

Hebr. 4,12-13

Mc. 10,17-30

TER OVERDENKING: wat is vrijheid in een christelijke zin?
Beste broeders en zusters: In onze voortgaande catechese over de brief van
Paulus aan de Galaten, overwegen wij nu de leer van de apostel over de
christelijke vrijheid. Voor Paulus is die vrijheid een geschenk, de vrucht van
ons nieuwe leven in Christus. Door het doopsel zijn wij bevrijd van onze
gebondenheid aan de zonde en vrijgemaakt voor een leven van edelmoedige
liefde in gehoorzaamheid aan het Evangelie. Jezus zegt ons: "Als u in mijn
woord blijft geloven... zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij
maken" (Joh. 8, 31-32). De christelijke vrijheid is dus gegrond in het
onverdiende geschenk van Gods genade en de waarheid van Christus. Door
zijn passie, dood en verrijzenis openbaart Christus de diepte van Gods liefde
en leert Hij ons dat de totale gave van onszelf in dienst van anderen, zelfs tot
de dood toe, het teken is van opperste vrijheid. De waarheid die Christus
brengt is in feite waarachtigheid over onszelf. Onze reis op de weg van de
christelijke vrijheid is niet gemakkelijk, maar geleid en gesteund door de liefde
van de gekruisigde Heer, en door zijn bevrijdende waarheid, zullen wij onze
uiteindelijke vervulling vinden in overeenstemming met Gods
verlossingsplan. (bron: uit de audiëntie van Franciscus, 6 oktober 2021)

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
- 16 oktober
: pater Simon
- 17 oktober
: pater Simon
- 23 oktober
: pater Luc
- 24 oktober
: pater Luc
- 30 oktober
: pater Simon
- 31 oktober
: 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 dit weekend 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.
• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel,
ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de
vredeswens geen handen worden geschud, blijft gehandhaafd.
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen
worden voor een biecht in een goed geventileerde ruimte.
• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog
gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute
plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling
ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven
van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een
bankoverschrijving of een gift-app.
• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale

overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een
openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact
met hun plaatselijke overheid op te nemen.
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse)
overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen
volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid
t.a.v. openbaar vervoer. (bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)
MEDEDELINGEN
- 13 oktober KBO, vanaf 12.00-16.00 uur
- 14 oktober MBvO, vanaf 13.00-14.00 uur
- 15 oktober koorrepetitie , vanaf 14.00-16.00 uur
- In deze oktobermaand wordt elke zaterdag de Rozenkrans gebeden, om
16.00 uur. Wij bidden trouwens elke dag de Rozenkrans na de misviering van
11.00 uur.
- Het Goede Nieuws, het parochieblad, verschijnt een dezer dagen.
- Achteraan in de kerk ligt een tekst voor de werving van nieuwe
bestuursleden.
INTENTIES:
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (02-03 oktober): 323,30 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 10,17-30
We horen vandaag het beroemde verhaal van de rijke jongeling. Met de vraag
van de jongeling aan Jezus: “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te
verwerven?” begint het evangelieverhaal van vandaag. En in het laatste vers (v.
30) wordt opnieuw naar het ‘eeuwige leven ‘ verwezen. ‘Eeuwig leven’ in Bijbelse
taal verwijst eerder naar de kwaliteit van het leven dan naar de kwantiteit of de
tijdsduur. Eeuwig leven is een kwaliteit van leven die past bij het koninkrijk van
de eeuwige God. Het is een leven dat echt de moeite waard is. Dat slaat dus niet
alleen op het leven in het hiernamaals. Dat geldt evengoed, en misschien nog

meer, voor het leven hier en nu. Het koninkrijk van God is immers een
werkelijkheid die hier op aarde begint.” In de beginvraag van de jongeling staat
er letterlijk ‘wat moet ik doen om het eeuwig leven ‘te erven’? “Hij wilde als het
ware een goede zoon zijn, zodat hij recht heeft op de erfenis. Het is een zakelijke
instelling.” Jezus verwijst naar de bekende geboden. Ze zijn bij de jongeling niet
alleen bekend, maar hij stelt dat hij ze van jongs af aan heeft onderhouden. “De
rijke jongeling was een vrome jongen. Hij onderhield de Wet en verwachtte dus
zijn beloning, maar was niet in staat te bevroeden hoe God beloont.” De
jongeman moet wel ontsteld geweest zijn als hij gewaarwordt en het ook van
Jezus duidelijk te horen krijgt dat aan zijn vroomheid toch nog wat ontbreekt,
“Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de
armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen”.
En nu komt het gevoelige punt voor die rijke jongeling, “… het was iemand met
veel bezit”. “Voor de rijke jongeman was het nog moeilijker dan voor ons om Jezus
te volgen. We moeten bedenken dat rijkdom in die tijd vrij algemeen gold als een
bewijs van Gods gunst. Een welvarend man was een gezegend man. De rijke
jongeman was met die opvatting groot gebracht en Jezus eist nu juist armoede
om een zuiver religieuze reden. Het gaat om het Rijk Gods. Sociale motieven
spelen geen rol. Of rijkdom op onrecht wijst, komt niet ter sprake. Jezus spreekt
de mens (dus ook de rijke mens) aan en wijst hem zijn geluk aan: ‘het
honderdvoudige.” Nu volgt Jezus’ verklaring waarom het niet zo gemakkelijk is
voor mensen met geld het koninkrijk van God binnen te gaan. “Voor een kameel
is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het
koninkrijk Gods te komen. Men heeft wel eens geopperd dat ‘het oog van de
naald’ de naam van een nauwe stadspoort van Jeruzalem was. Daardoor werd de
uitspraak van Jezus afgezwakt: met wat moeite kon een kameel wel door die
poort, en een rijke dus ook in het koninkrijk van God. Maar van het bestaan van
die stadspoort is geen enkel bewijs gevonden, en Jezus bedoelt echt wel, dat een
rijke uit zichzelf onmogelijk het koninkrijk van God binnen kan.” Wat is de
precieze hinderpaal? “Toch is niet alleen materiële rijkdom een hinderpaal. Ook
de idee dat we het rijk Gods louter door eigen inspanningen en prestaties kunnen
bereiken, wordt door Jezus verworpen. Je moet alles verkopen, alles achterlaten,
zegt Jezus. Niet alleen rijkdom en materieel bezit. Maar meer nog prestatiedrang,
de nood aan zekerheid en succes. Wij willen loon naar werken, wij willen ons leven
zelf in handen hebben, wij willen onze toekomst zelf bepalen. Ook dat moeten we
loslaten.” (Bron: Naar de preek notities van pater Adriaan de Cooman)
****Een gezegende zondag****

