HET VIERTJE
Informatie over de week van 2-8 januari 2021

De Openbaring des Heren, Driekoningen
Jes. 60,1-6

Ef. 3,2-3a.5-6

Mt. 2,1-12

Ter overdenking
Beste broeders en zusters: Als onderdeel van onze voortdurende catechese
over het gebed, wenden we ons nu tot het gebed van dankzegging. De heilige
Lucas vertelt ons dat van de tien lepra’s, die door Jezus genezen werden, er
maar één was die teruggekomen is om de Heer te danken. Deze passage
herinnert ons aan het belang van de dankbaarheid. Het toont het grote
verschil tussen de harten die dankbaar zijn en de harten die niet dankbaar
zijn; tussen mensen die alles als hun recht beschouwen en mensen die alles
als genade ontvangen. Als christenen wordt ons dankgebed geïnspireerd door
de dankbaarheid voor de liefde van God die in de komst van Jezus, zijn Zoon
en onze Verlosser wordt geopenbaard. De evangelieverhalen over de
geboorte van Christus laten ons zien hoe de komst van de Messias werd
verwelkomd door de harten die vertrouwden en baden voor de vervulling van
Gods beloften. Moge onze viering van deze kersttijd gekenmerkt worden door
een vurig dankgebed voor de uitstorting van Gods verlossende genade op
onze wereld. Mogen deze gebeden ons hart vergroten en ons in staat stellen
om de hoop en de vreugde van het Evangelie te brengen aan iedereen om ons
heen, in het bijzonder aan onze broeders en zusters die het meest in nood
zijn. (Uit de Audiëntie van de paus Franciscus, 30 december 2020)

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

Voorgangers voor de komende weekenden
- 09 januari 2021
: pater Luc
- 10 januari 2021
: pater Luc
- 16 januari 2021
: pater Andy
- 17 januari 2021
: pater Andy
- 23 januari 2021
: pater Simon
- 24 januari 2021
: pater Simon
- 30 januari 2021
: pater Andy
- 31 januari 2021
: pater Andy
*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.
Intentie op het weekend 2-3 januari

ADVENTSACTIE 2020
Lieve parochianen,
De ADVENTSACTIE 2020 is voorbij. We zijn heel dankbaar voor uw bijdragen
voor de projecten in Afrika. De coronacrisis heeft u niet belet om de andere
mensen te helpen die onze steun hard nodig hebben. Dankzij uw goede harten
hebben we 733,85 euro opgehaald voor de ADVENTSACTIE 2020. Met dank
ook aan de adventsactiegroep voor hun inzet voor deze activiteit.

*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
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
COLOFON
Het Viertje nwmdullemans@gmail.com
Het Evangelie volgens Matteüs 2,1-12
Tweede keer Kerstmis
“Vandaag vieren wij westerlingen eigenlijk voor een tweede keer Kerstmis,
ditmaal echter een kerst naar christelijk-oosterse manier van denken. Daarin
vallen andere gevoelens en melodieën te beluisteren dan bij ons. In het
Oosten gaat het om een feest van openbaring van God in vrijwel reeds

verheerlijkte menselijkheid: epifanie, een openbaring van God in het
pasgeboren prinsenkind Jezus, de Heer. Dat dit een weerloos kwetsbaar
kindje is, zij het, protocollair uitgedrukt, ‘een welgeschapen zoon’, verdwijnt
haast letterlijk in luister achter de religieuze huiver voor het goddelijke dat
zich hier openbaart. Oosterlingen vieren Gods luister, die plechtig
geopenbaard wordt in een van tevoren reeds als goddelijke majesteit erkend
mensenkind. De wijzen zeggen immers tot koning Herodes dat zij gekomen
zijn om hem met een knieval te huldigen.” De ster: “Voor wie dit verhaal in
het culturele kader van het Midden-Oosten plaatst, waarin het in feite
ontstaan is, is het juist in zijn verhalende inhoud recht uit het hart van het
oude oosterse leven gegrepen, voor de luisteraars ervan direct begrijpelijk.
In het Nabije Oosten van destijds behoorde tot het culturele erfgoed de
overtuiging dat ieder mens zijn eigen ster bezat (wat later onder christenen
de persoonlijke ‘engelbewaarder’ is geworden) – een ster, zo dacht men, die
ontstaat bij de geboorte van een mens en verdwijnt weer bij zijn of haar
dood. Bij bijzondere personen, mensen wier leven op een of andere manier
voor andere mensen van grote betekenis was geweest, werd na een
terugblikken op hun leven duidelijk dat er al tijdens de geboorte iets
bijzonders moest zijn gebeurd. De geboorte van een belangrijk iemand was
bijvoorbeeld gepaard gegaan met het verschijnen van een opvallende ster,
een soort voorbode van het belangrijke gebeuren”. (bron: uit de preek van
Edward SCHILLEBEECKX, 1997)
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