
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 11-17 september 2021 

24e zondag door het jaar B 
Jes. 50,5-9a      Jak. 2,14-18      Mc. 8,27-35 

 
TER OVERDENKING: Het oude horloge… 

 
 
 
 
 
 
Voor hij overleed zei een vader tot zijn zoon: “Hier heb je mijn horloge dat 
mijn vader op zijn beurt aan mij gaf. Het is bijna 200 jaar oud. Maar, voordat 
ik het je geef, wil ik dat je naar de juwelier gaat. Vertel dat ik het wil 
verkopen en kijk hoeveel men ervoor biedt.” De zoon ging naar de juwelier, 
kwam terug bij zijn vader en zei: “Ze boden 150 euro omdat het zo oud is.” 
De vader zei: “Ga naar het pandjeshuis en vraag hoeveel zij ervoor willen 
geven.” De zoon ging naar het pandjeshuis, kwam terug en zei: “Zij boden 
slecht 10 euro omdat het zo versleten is.” De vader vroeg zijn zoon om naar 
het museum te gaan en daar het horloge te laten zien. Hij ging naar het 
museum, kwam terug en riep vol blijdschap: “De curator kon zijn ogen niet 
geloven en bood 100.000 euro om dit zeldzame stuk toe te kunnen voegen 
aan hun antieke collectie.” De vader legde hem toen uit: “Ik wilde je laten 
zien dat de juiste plek en de juiste mensen jou de juiste waarde zullen 
geven. Verlies jezelf niet op de verkeerde plek en maak je niet kwaad als 
men je niet waardeert. Wie zien wat je waard bent, zullen je vast wel 
erkennen. Blijf niet op een plek waar niemand jouw echte waarde inziet.” 
(bron: onbekend) 
 



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  

- 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 

- 17 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.  

- 19 september 2021, de eerste ouderbijeenkomst, om 12.00 uur in 
Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196. 
- 19 september 2021, kindernevendienst  
- 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 
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verzorgen. 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 

- Overleden ouder MEEKEL SOL 
- Overleden NEL VAN SCHAIK OOMENS 
 
COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (04-05 augustus): 475,35 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 8,27-35 

“Wie zeggen de mensen dat ik ben.” Veel mensen die als christen gedoopt 
zijn, kennen de naam van Jezus, maar wat voor een betekenis geeft men 
daaraan? In hoeverre draagt men die identiteit van het christen-zijn nog uit? 
Als christen ben je naamdrager van Jezus, en zo ben je verbonden met Hem. 
Die band maakt sterk en draagt bij tot wie je zelf bent. De mensen van Jezus’ 
tijd speculeerden over wie Hij toch wel kon zijn: zou hij een nieuwe Johannes 
de Doper, Elia of een van de grote profeten uit het oude verbond zijn? Een 
voor hen voor de hand liggend en niet verkeerd antwoord. Maar Jezus wil niet 
weten wat de brede massa over Hem denkt. Hij vraagt het zijn vrienden: “… 
en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?” Ik denk dat Hij dat echt heeft willen 
weten. Zijn vrienden waren gewone arbeiders, ambachtslieden en vissers, 
ook vrouwen, die alles  hadden achtergelaten om Hem te volgen, omdat Hij 
hen ten diepste geraakt had en ze gefascineerd waren door zijn boodschap. 
Ze voelden en dachten waarschijnlijk allemaal zoals Petrus, die zijn hart laat 
spreken en vol overtuiging zegt: “Gij zijt de Christus, de Messias!” Het is het 
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inzicht van een eenvoudige man, die alles wat hij ooit over Messias heeft 
gehoord, verwerkelijkt ziet in de persoon van Jezus. Ja, Jezus is zijn hele Hoop. 
Hij is voor hem de Messias, omdat de Messias een toekomst in het 
vooruitzicht stelt, een betere toekomst. De Heer verbiedt zijn vrienden om er 
met anderen over te spreken. Blijkbaar wil Hij zijn Messias-zijn niet aan de 
grote klok hangen.  
Maar waarom niet? Het is te begrijpen wanneer de Heer begint te spreken 
over zijn toekomstige lijden en zijn opstanding. Hij wil niet de rol van een 
koning op zich nemen en aan het hoofd van een staat gaan staan. Zijn 
leerlingen zijn pijnlijk verrast en denken: wie zich klein maakt, blijft klein. 
Alleen de groten worden door allen bejubeld. Petrus neemt Jezus terzijde en 
probeert Hem van mening te doen veranderen. Maar hij krijgt forse kritiek 
van Jezus, die hem zegt, dat hij niet nadenkt over wat God wil, maar alleen 
denkt aan wat de mensen willen. Anders dan zijn vriendenkring beseft Jezus, 
dat er voor Hem geen happy-end in het verschiet ligt. Hij zal gevangen, 
verhoord, veroordeeld en terechtgesteld worden. Weliswaar onschuldig, 
maar toch ter dood veroordeeld. Hij is vredelievend en toch een slachtoffer 
van geweld. Hij wil alleen maar het goede voor de mensen. Maar 
ogenschijnlijk mislukt Hij, omdat Hij oploopt tegen de hardheid van al 
diegenen, die niet willen dat er in het leven van de mensen iets verandert. 
Jezus weet: de weg naar de redding van de mensheid kan niet gaan over de 
straat van het succes van koningen en winnaars, maar alleen langs de weg van 
onvoorwaardelijke solidariteit met de zwakken en de noodlijdenden, met de 
slachtoffers en de verliezers. Lijden en dood kunnen niet uit de weg worden 
geruimd met een hemelse toverspreuk. Lijden en dood en verrijzenis kunnen 
alleen bewerkt worden door deze zelf te doorleven en te ondergaan. Dat is 
voor ons ook een levensopdracht vanuit het geloof in zijn weg. Een weg die 
ook hoop geeft, vooral aan die mensen die aan de kant van de verliezers 
terechtgekomen zijn. Een Messias die in het leven het lijden doorstaat is me 
in elk geval liever dan een Messias die ligt te zonnen in de glans van succes en 
oppervlakkige roem. Met de Heer, die Pasen, dood en verrijzenis heeft 
doorgemaakt voel ik mij verwant en begrepen, want dan kan ik aanvoelen dat 
Hij iets met mij en met mijn leven van doen heeft. (bron: bezinning op het 
woord, september 2021) 

 
****Een gezegende zondag**** 


