
  

 

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 16-22 januari 2021 
 

De 2e zondag van het jaar B 
1 Sam. 3,3b-10.19       1 Kor. 6,13c-15a.17-20       Joh. 1,35-42 

 
Ter overdenking 

 
Beste broeders en zusters,  
In onze voortdurende catechese over het christelijk gebed beschouwen we nu 
het gebed van de lofprijzing. Het Evangelie van Matteüs vertelt ons dat Jezus 
zelf, in de confrontatie met vijandigheid en afwijzing, reageert door God te 
prijzen. Hij dankt de Vader voor wie hij is en voor zijn liefde door zich te 
openbaren "aan gewone kinderen" (Mt 11,25), aan de armen en de nederige 
mensen van onze wereld. Jezus' voorbeeld van lofprijzing roept ons op om te 
reageren zoals Hij deed op momenten dat we het gevoel hebben dat God 
afwezig is of dat het kwaad zegeviert. Op deze manier komen we de dingen in 
een nieuw en groter perspectief te zien, want - zoals de catechismus leert - 
door middel van lofprijzing delen we "in het gezegende geluk van de reine 
mensen van hart die God in geloof liefhebben voordat ze Hem in glorie zien" 
(Nr. 2639). We zien dit duidelijk in het voorbeeld van de heilige Franciscus van 
Assisi, die zijn beroemde Canticle of the Creatures componeerde toen hij 
geplaagd werd door ziekte en dreigende blindheid. Door God voor alles te 
prijzen, zelfs voor ‘de Zusterdood’, leert Franciscus ons, samen met alle 
heiligen, het belang, in alle omstandigheden van ons leven, van het prijzen 
van God die altijd trouw is en wiens liefde eeuwig is. (bron: uit de auditie van 
Paus Franciscus 13 januari 2021) 
 
 

 



Week van Gebed voor de eenheid van de christenen met als thema voor 

dit jaar 2021: BLIJF IN MIJN LIEFDE. 

Blijf in mijn liefde! Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021 centraal 

staat tijdens de Week van Gebed voor eenheid van de christenen. Het is een 

oproep van Jezus Christus zelf in het Evangelie volgens Johannes. 

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp 

(Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de 

vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de 

gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan 

eenheid en gebed. 

“Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” 

Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: “Blijf in mijn liefde en je zult veel 

vrucht dragen.” Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die 

met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de 

wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, 

zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in 

eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt. 

Verbinding met jezelf 

Wij zijn vaak verre van één. Onze lichamen en harten worden in 

verschillende richtingen getrokken. Ons verlangen is echter om één te zijn 

met onszelf en verbonden met Christus. “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie”, 

zegt Jezus. Een leven uit één stuk vraagt om zelfacceptatie, verzoening met 

onze persoonlijke en geërfde geschiedenis. 

In Christus blijven is een innerlijke houding die in de loop der tijd wortel 

schiet in ons. Het vraagt ruimte om te groeien. Het kan verstikt worden door 

de zorg voor ons levensonderhoud en wordt bedreigd door afleiding, lawaai, 

drukte en de uitdagingen van het leven. 

Verbinding met Christus 

“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 

vrucht dragen.” Los van de wijnstok kunnen we geen vrucht dragen. Het sap, 

het leven van Jezus dat door ons heen stroomt, brengt vruchten voort. 



Daarom moeten we in zijn liefde blijven. 

Als we naar Jezus luisteren, stroomt zijn leven door ons heen. Hij nodigt ons 

uit om zijn Woord in ons te laten blijven. Dan zal alles wat we vragen 

gebeuren. Door zijn woord dragen we vrucht. Als persoon, als gemeente, als 

gehele Kerk willen we één zijn met Christus en zijn gebod bewaren om elkaar 

lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. 

Verbinding met anderen 

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. 

Dorotheüs van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, 

verwoordde dit als volgt: 

Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de 

wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant 

naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren 

waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij 

het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij 

elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en 

ons naar buiten toe terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons 

van God af keren, hoe meer we ons van elkaar afkeren. 

Verdeeldheid onder christenen zorgt ervoor dat we ook verder van God 

verwijderd raken. Veel christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot 

God om het herstel van de eenheid waar Jezus zelf ook voor bad (zie 

Johannes 17). Zijn gebed is een uitnodiging om je tot hem te keren en 

dichter bij elkaar te komen. Dat vereist opoffering, maar we worden hierbij 

gesteund door het gebed van Christus zelf. 

Verbinding met de wereld 

Hoewel wij als christenen in Christus’ liefde leven, leven we ook in een 

schepping die zucht terwijl ze wacht om te worden bevrijd (zie Romeinen 8). 

In de wereld zien we het kwaad van lijden en conflicten. Door solidair te zijn 

met hen die lijden, laten we de liefde van Christus door ons heen stromen. 

Het wonder van Pasen draagt vrucht in ons als we onze broeders en zusters 

liefde aanbieden en hoop in deze wereld koesteren. Spiritualiteit en 

solidariteit zijn met elkaar verbonden. Door in Christus te blijven, ontvangen 



wij de kracht en wijsheid om op te treden tegen onrechtvaardige en 

onderdrukkende systemen. We zien onszelf als broeders en zusters van alle 

mensen en gaan op een nieuwe manier leven, met oog voor de hele 

schepping. 

Een warme oproep vanuit BUURTGEZINNEN  
Een tante, een warm gezin gezocht voor VIERLING. Wie kan ze helpen?  

Lieve mensen,  
Ik zou graag een beroep op u doen namens een prachtig gezin uit Bos en 
Lommer met 5 kinderen. De ouders in dit gezin hebben vorig jaar een 
vierling gekregen. De zorg voor hen is erg zwaar en zo zijn zij met mij in 
contact gekomen. Ik werk namens de organisatie Buurtgezinnen. In heel 
Amsterdam (en ruim 60 andere gemeenten) koppelen wij gezinnen aan 
elkaar die wat extra steun kunnen gebruiken met gezinnen die deze steun 
kunnen geven. Het gaat om duurzame contacten in de eigen buurt waar 
hulpverlening buiten blijft. Het gaat echt om het versterken van het netwerk, 
het ontlasten van de ouders en een positieve ervaring voor de kinderen.  
 
Voor de familie van de vierling ben ik specifiek op zoek naar gezinnen met 
een christelijke overtuiging. Het geloof speelt een grote rol in hun leven en 
ze zouden graag gezinnen ontmoeten die dat met hun delen. Daarom zou ik 
uw hulp willen vragen met het verspreiden van onze oproep binnen uw 
kerkgemeente. Is dit iets waar u open voor zou staan?  
Het gaat om het volgende bericht:  
https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-
voor-een-vierling/  
 
Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben of wanneer ik op een 
andere manier behulpzaam kan zijn bij het verspreiden van dit bericht 
binnen uw netwerk, hoor ik heel graag van u.  
Warme Groet, Shanna 

 
Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur 
- Zaterdag om 19:00 uur 
- Zondag om 10: 00 uur 

 

https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-voor-een-vierling/
https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-steungezinnen-en-steuntantes-gezocht-voor-een-vierling/


Voorgangers voor de komende weekenden  

- 23 januari 2021 : Pater Luc 
- 24 januari 2021 : Pater Luc 
- 30 januari 2021 : pater Luc 
- 31 januari 2021 : pater Luc 

 
*De oecumenische viering van onze regio, Amsterdam Nieuw-West zal op 
24 januari plaatshebben in Sloten. Deze viering zal live gestreamd worden.  
 
*Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de rozenkrans in 
de kapel. 
 
*Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm 
kleedt. 
 
Intenties (weekend 16-17 januari) 

 
*Coronamaatregel is nog steeds van kracht: 

 

• Reserveren is nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst mogen 
worden toegelaten. Reserveren moet telefonisch: op dinsdag en 
vrijdag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en tussen 15:00 – 17:00 uur; 
telefoonnummer: 020-6191766. 

• Aanmelden bij de deur is vereist. Dit om het aantal aanwezigen te 
kunnen tellen, om de gezondheidsvragen te kunnen stellen en om 
mensen te wijzen waar ze kunnen zitten, dit in verband met de 1 ½ 
meter afstand die in acht moet worden genomen. 

• Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid vernietigd 

• Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik 
desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee. 
Eventueel kunt u een kapje bij binnenkomst van ons krijgen.  

• Alleen voorganger en cantor zingen. 

• Bij uitvaartdiensten zijn maximaal 100 mensen in het kerkgebouw 
toegestaan  

 



Elk weekend AANBIDDING in de Pauluskerk van zaterdagavond om 21.00 

uur tot zondagmorgen 8.00 uur. Wil je graag BIECHTEN, aarzel niet je pastor 

aan te spreken of te bellen: 020-6191766 

 
Landelijk online tienergroepsdag 
Zondag 24 januari - 12.00 uur - Online 

 
Strijd jij op zondag 24 januari mee om de titel ‘Aller creatiefste tienergroep’? 

Je krijgt een stel opdrachten waaruit je er steeds een of twee kiest om uit te 

voeren en je behaalt zo punten voor jouw groep. Opdracht geslaagd? Dan 

krijg je weer nieuwe opdrachten. Puntenverdubbeling is mogelijk met de 

kennisvragen. Doe mee met jouw tienergroep of stel zelf een groep samen 

met je vrienden en meld je aan! 

Tienergroepcompetitie 

Op zondag 24 januari 2021 strijd je met jouw tienergroep mee voor de titel 

‘Allercreatiefste tienergroep’. Vanuit het hoofdkantoor in Haarlem krijg je 

opdrachten toegestuurd. Aan jou en jouw groepsgenoten de uitdaging om 

zo creatief, ludiek en origineel mogelijke foto’s en filmpjes te maken. 

Hiermee verdien je punten en met kennisvragen kun je deze punten verdub-

belen. Dus ieder van jullie is nodig om zoveel mogelijke punten voor jouw 

groep binnen te halen. 

Uiteraard zijn alle opdrachten coronaproof! De opdrachten zijn vanuit huis 

te maken, de groep hoeft niet bij elkaar te komen. 

Programma 

Tijd Activiteit 

12.00 uur Gezamenlijke opening via een livestream vanuit de Bavo met 

een catechese en uitleg van de eerste opdracht. 

14.30 uur Update via de livestream met beelden van de eerste ingestuurde 

filmpjes en foto's 

17.00 uur Terugblik en bekendmaking winnaar via de livestream 



Tussen 12.00 en 16.30 uur hebben jullie de tijd om de opdrachten te maken. 

Je hebt steeds vijf opdrachten openstaan waar je uit kunt kiezen. Je hoeft 

niet de gehele tijd bezig te zijn met de opdrachten. Minimale speeltijd is an-

derhalf uur. 

Aanmelden 

Meld je als tienergroep aan door de naam van je tienergroep en van de 

groepsleider te mailen naar: 

• onlinetienerdag2021@gmail.com 

 
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 

 
Het Evangelie van Johannes 1,35-42 

 
Het Evangelie van deze zondag is een roepingenverhaal. Johannes vertelt op 
zijn manier de roeping van Andreas en Petrus. Het is Johannes de Doper die 
de bemiddelaarsrol speelt en de twee naar Jezus stuurt. Zij gaan Jezus 
achterna en worden zo al letterlijk zijn ‘volgelingen’. “Daar is het lam”. De 
Doper noemt Jezus het ‘Lam Gods’. Hiermee wordt een heel bepaalde 
opvatting  over de Messias duidelijk. Jezus is niet de politieke messias, die het 
grootste deel van het volk en zijn leiders verwachtten. Hij komt niet in macht 
en majesteit. Hij gaat de weg van de dienst aan het volk, waarbij hij de 
vernederingen op zich neemt. Jezus is de dienaar van Jahweh. Hij neemt de 
zonde, het lijden en de dood op zich. Het offer heeft in zijn leven een centrale 
plaats. Het feit dat Johannes dit zegt over Jezus, maakt dat de twee leerlingen 
Jezus achternagaan. De Doper riskeert zijn eigen leerlingen kwijt te raken, 
maar dit weerhoudt hem er niet van over Jezus te getuigen. 
Alleen de Doper herkent Hem: “Zie”, zegt hij, “daar is het Lam Gods.” Een 
Messias-Lam dus? Lammeren triomferen niet, ze laten zich gewillig leiden. 
Een van de profeten – Jesaja – had het eeuwen tevoren aarzelend vermoed: 
“Dit lam zou ter slachtbank worden geleid.” Dus toch geen triomfantelijke 
entree, maar een stille gang naar de plaats des doods. Een lam, zo voorvoelde 
Jesaja nog, dat de “zonden van de wereld zou wegdragen op zijn rug.” Hij zou 

mailto:onlinetienerdag2021@gmail.com
https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


Gods Dienaar heten, Gods Kind en Knecht tegelijk, beladen met het kwaad 
van die ontelbare verloren gelopen lammeren, ons aller kwaad. Dat zegt de 
Doper in één enkele zin: “Daar is het Lam van God.”  
Het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus heeft de twee leerlingen zo 
aangesproken dat zij verlangen hem verder te leren kennen. Ze verlaten 
Johannes en gaan Jezus achterna. Dit achternagaan laat zich historisch 
letterlijk verstaan. Het heeft tegelijk een diepere betekenis: de twee jonge 
mensen worden volgelingen van Jezus. Bij de rabbijnen bestond de gewoonte 
dat de leerlingen de meester volgden waar hij ging. Zij leerden van zijn 
onderricht en prediking. Ze bleven twee à vijf jaar bij hun meester, waarna ze 
hun eigen weg gingen en een school vormden. De twee Johannesleerlingen 
stellen zich in deze traditie. Toch is er een duidelijk onderscheid tussen de 
leerlingen van de rabbijnen en de volgelingen van Jezus aan te wijzen. De 
leerlingen van Jezus zullen hun hele leven bij hem blijven. Ze voelen zich niet 
alleen verbonden met de leer van Jezus, maar met zijn hele leven. Hun leven 
heeft onafhankelijk van Jezus helemaal geen zin. 
 
 
COLOFON  Het Viertje nwmdullemans@gmail.com 
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