
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 14-20 augustus 2021 

Maria Tenhemelopneming 
Apok. 11,19a;12,1-6a.10b      1 Kor. 15,20-26      Lc. 1,39-56 

 
Ter overdenking: Waartoe dient dan de wet? 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! 
“Waartoe dient dan de wet?” (Gal 3,19). Dit is de vraag die wij aan de hand 
van Paulus vandaag willen uitdiepen om zo de nieuwheid van het christelijk 
leven, bewogen door de Heilige Geest, te onderkennen. Als de Heilige Geest 
er is, als Jezus er is die ons verlost heeft, waarom dan de Wet?  Hierover 
moeten we vandaag nadenken. De Apostel schrijft: “Maar als ge u door de 
Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet” (Gal 5,18). De tegenstanders 
van Paulus daarentegen beweerden dat de Galaten de Wet hadden moeten 
volgen om verlost te worden. Ze keerden naar het verleden terug. Ze hadden 
als het ware heimwee naar vroegere tijden, naar de tijd vóór Jezus Christus. 
(...)Wanneer Paulus over de Wet spreekt, verwijst hij normaal naar de Wet 
van Mozes, naar de Tien Geboden. Zij houdt verband met het Verbond dat 
God met zijn volk gesloten had, een weg om dat Verbond voor te bereiden. 
Volgens verschillende teksten van het Oude Testament, is de Thora –wat de 
Hebreeuwse term is om de Wet aan te duiden –  de verzameling voorschriften 
en geboden die de Israëlieten moesten onderhouden op grond van het 
Verbond met God. Een werkbare samenvatting van wat de Thora is, vindt men 
in volgende tekst van Deuteronomium: “Jahwe uw God zal u rijke voorspoed 
schenken in alles wat ge onderneemt, in de vrucht van uw schoot, in de worp 
van uw vee en in de opbrengst van uw grond. Want Jahwe zal er weer vreugde 
in vinden u gelukkig te maken, zoals Hij dat ook bij uw voorouders deed. Maar 
dan moet gij aan Jahwe gehoorzamen en alle geboden en voorschriften 
onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet gij met heel 
uw hart en heel uw ziel terugkeren tot Jahwe uw God.” (30,9-10). Het 



onderhouden van de Wet schonk aan het volk de voordelen van het Verbond 
en stond borg voor de bijzondere band met God.(…) De Wet is een pad dat je 
vooruithelpt naar de ontmoeting. Paulus gebruikt een heel belangrijk woord. 
De wet is de “opvoeder” tot Christus, opvoeder tot het geloof in Christus, dat 
wil zeggen: de meester die je bij de hand naar de ontmoeting leidt. Wie het 
leven zoekt moet naar de belofte kijken en naar haar vervulling in Christus. 
Dierbaren, deze eerste uiteenzetting van de Apostel aan de Galaten toont de 
radicale nieuwheid van het christelijk leven: allen die geloven in Jezus Christus 
zijn geroepen om in de Heilige Geest te leven die bevrijdt van de Wet en haar 
tegelijk tot vervulling brengt door het gebod van de liefde. Dit is heel 
belangrijk, de Wet voert tot Christus. Maar iemand van jullie kan mij zeggen: 
“Maar, vader, wil dit zeggen dat ik, als ik het Credo belijd, geen geboden moet 
onderhouden?” Neen, de Geboden hebben waarde in de zin dat het 
“opvoeders” zijn die tot de ontmoeting met Jezus voeren. Als je de 
ontmoeting met Jezus niet wenst en terug meer belang wil hechten aan de 
Geboden, dan is dat niet goed. Dat was precies het probleem met die 
fundamentalistische verkondigers die bij de Galaten waren binnengedrongen 
om hen te misleiden. Moge de Heer ons helpen de weg van de Geboden te 
gaan in liefde tot Christus, op weg naar de ontmoeting met Christus, 
beseffend dat de ontmoeting met Jezus belangrijker is dan alle Geboden. 
(bron: www.kerknet.be) 
 
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  

- 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 
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 

- 20 augustus koor repetitie, van 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. 

- 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 

- Cor Link 
- Pieter Stötefalk, kinderen en kleinkinderen 
 
Collecte+kaarsen+intenties (07-08 augustus): 321,52 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)  
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15 Augustus: Maria ten Hemel opgenomen 

“Als je op die dag naar Maria kijkt, zie je haar tweemaal: in het klein en in het 
groot, van dichtbij en op afstand: je ziet Maria en de Kerk. Zoals Paus Paulus 
VI zegt: “Het is het feest van Maria’s bestemming, van volheid en van 
gelukzaligheid, van de verheerlijking van haar onbevlekte ziel en haar 
maagdelijk lichaam, van haar volmaakte gelijkvormigheid aan de verrezen 
Christus. Maar ook een feest dat aan de Kerk en aan de mensheid het beeld 
aanbiedt en de troostende betuiging dat de uiteindelijke hoop is bewaarheid, 
want zo’n volle verheerlijking is de bestemming van allen die Christus tot zijn 
broeders heeft gemaakt en met wie Hij vlees en bloed gemeenschappelijk 
had.” Het feest heeft dus een persoonlijke zijde: het betreft Maria zelf; maar 
het heeft ook een ecclesiale kant: het zegt iets over de Kerk en de gehele 
mensheid.” Verheerlijkt in haar ziel en in haar lichaam: Maria’s Hemelvaart 
betekent eerst dat zij met ziel en lichaam bij de Heer is: verrezen – helemaal 
– verheerlijkt zoals haar eigen Zoon. (Dogmaverklaring in 1950 door Paus Pius 
XII van Maria’s opneming ten Hemel) 
Zo is dus het paasmysterie van de Zoon ook in de Moeder doorgebroken. Zij 
heeft op een unieke wijze meegewerkt aan de paasuittocht van de Heer. Zij 
stond onder het kruis, niet als toeschouwster: zij deed alles mee. Dan moest 
ze ook ten diepste betrokken zijn bij de uitbloei en de vruchten van de 
Kruisdood: de verrijzenis. Maar alles komt haar toe vanuit Jezus: ze heeft niets 
uit zichzelf. De eerste verloste wordt dan ook de eerste verrezene: nà 
Christus, maar vóór ons. Zij is ons voorgegaan: Maar 15 augustus biedt nog 
meer. Wie naar Maria kijkt op die dag ziet ook de hele Kerk. Het beeld van de 
verheerlijkte moeder is nauwelijks te scheiden van dat van de verheerlijkte 
Kerk. Maria’s voorrechten zijn niet van haar alleen: haar voorrechten zijn onze 
vooruitzichten, haar vreugde is onze hoop. Het wonder van haar 
tenhemelopneming is een “geheim” van onze verlossing. Maria is niet enkel 
tevreden en gelukkig om wat haar vandaag overkomt: haar vreugde is maar 
volkomen, omdat ze weet dat ook wij erbij betrokken zijn. (bron: Kardinaal 
Godfried DANNEELS) 
 

 
****Een gezegende zondag**** 

 


