
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 21-27 augustus 2021 

21e zondag door het jaar B 
Joz. 24,1-2a.15-17.18b      Ef. 5,21-32      Joh. 6,60-69 

 
Ter overdenking: ‘Vaccinatie is een daad van liefde’ 

Paus richt zich tot vaccinweigeraars: ‘Vaccinatie is een daad van liefde’ 
In een videoboodschap roept paus Franciscus iedereen op zich te laten 
vaccineren tegen corona. “Dat is een daad van liefde voor jezelf, voor onze 
families en vrienden en voor alle volkeren.” Volgens de paus is vaccinatie “een 
eenvoudige, maar diepgaande manier om je voor het algemeen welzijn in te 
zetten en voor elkaar te zorgen, vooral voor de meest kwetsbaren.” De 
vaccins brengen, zegt Franciscus, “hoop op het einde van de pandemie, maar 
alleen als ze voor iedereen beschikbaar zijn en als we samenwerken.” 
Wereldwijde vaccinatiecampagne: De videoboodschap van de paus is een 
onderdeel van de wereldwijde vaccinatiecampagne van de Amerikaanse 
organisatie Ad Council, met de naam Het is aan jou. De campagne wordt, 
behalve door de paus, ook gesteund door zes kardinalen en aartsbisschoppen 
uit Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. Onder hen is ook aartsbisschop José 
Gomez, de voorzitter van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Hij stelde 
eerder van de week dat katholieken zich niet op hun geloof kunnen beroepen 
om zich niét te laten vaccineren. Verschillende Amerikaanse bisdommen 
hebben hun personeel inmiddels verplicht om zich te laten vaccineren. In de 
Verenigde Staten is het vaccinatietempo sinds april van dit jaar afgenomen. 
Veel gelovige Amerikanen die aarzelen om zich te laten vaccineren hebben 
aan onderzoekers laten weten dat religieuze argumenten hen wellicht over 
de streep zouden kunnen trekken. “Artsen zeggen dat het in orde is.” 
Franciscus heeft zich altijd een groot voorstander getoond van vaccinatie. Hij 
werd al begin van dit jaar ingeënt tegen het coronavirus, net als emeritus paus 
Benedictus XVI. In januari noemde Franciscus in een tv-interview verzet tegen 



het coronavaccin “suïcidale ontkenning”. Ook toen al riep hij iedereen op zich 
te laten vaccineren. “Ik begrijp niet waarom sommigen zeggen dat dit een 
gevaarlijk vaccin kan zijn. Als artsen zeggen dat dit in orde is en dat er geen 
specifieke gevaren mee verbonden zijn, waarom zouden wij ons dan niet 
laten inenten?” Het Vaticaan liet in februari weten dat zijn werknemers het 
risico lopen ontslagen worden, als zij zonder geldige gezondheidsredenen 
weigeren zich tegen Covid-19 te laten inenten. (bron: www.trouw.nl) 
 
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  

- 28 augustus   : pater Simon  
- 29 augustus   : pater Simon  
- 04 september  : pater Luc 
- 05 september  : pater Luc 
- 11 september  : pater Simon  
- 12 september  : pater Simon  
- 18 september  : pater Luc 
- 19 september  : pater Luc 

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 

- 24 augustus uitvaartdienst van dhr. Adrianus Bonfrer, om 14.00 uur  
- 25 augustus uitvaartdienst van mevr. Schumacher-Overwater, om 14.00 uur 



- 27 augustus geen koor repetitie! 
- Joop van der Schild, de man van Hennie die vroeger in het koor zat is 
overleden. Wij wensen Hennie en haar familie sterkte.  
- 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. 

- 04 september 2021, Lezing over Aanbidding en Maria door Pater Karel 
Miklosko vanaf 10.00 uur-16.30 uur.  
 
Intenties 

- Dhr. Adrianus Bonfrer (RIP) 
- Mevr. Schumacher-Overwater (RIP) 
- Dhr. Joop van der Schild (RIP) 
- Cor Link 
- Pieter Stötefalk, kinderen en kleinkinderen 
- Patricia (57e verjaardag en goede reis naar Rome) 
 
Collecte+kaarsen+intenties (14-15 augustus): 221,40 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 Johannes 6,60-69 

De evangelielezing van vandaag is het slot van het hoofdstuk 6 of ook het 
‘broodhoofdstuk’ bij Johannes genoemd. Uit dat hoofdstuk hebben we de 
vorige zondagen gelezen. In een lange toespraak heeft Jezus over zichzelf 
gesproken als over ‘het brood des levens’. De woorden van Jezus zijn voor 
veel toehoorders een struikelblok, ook voor de leerlingen. De leerlingen 
vinden de woorden van Jezus “hard”, niet in de zin van onverstaanbaar, maar 
in de betekenis van onaanvaardbaar, aanstootgevend. Daarom nemen ze op 
de duur de houding aan van de ongelovige: ze “morren”, net als de ongelovige 
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Joden vroeger en nu. Ze kunnen Jezus niet zomaar aanvaarden als Gods 
Woord dat uit de hemel neerdaalt. Ze kunnen hem niet volgen in zijn liefde 
tot het uiterste, tot de dood op het kruis .  Ze worden geschandaliseerd door 
Jezus’ woorden en komen zo tot ongeloof in zijn woord en zijn persoon.  
Adelbert Denaux schrijft hier in zijn commentaar: “Uiteindelijk doen ze het 
tegengestelde van wat geloven is; ze komen niet meer tot Jezus; ze 
verwijderen zich van hem. Daarmee is het proces van oppervlakkig geloof naar 
ongeloof voltooid. Geloven betekent tot Jezus komen, Hem achterna gaan.  
Ongeloof betekent van achter Hem weggaan, niet meer met Hem optrekken 
langs de weg van het leven.” Paul Kevers vervolgt hier: “Zoals de twaalf 
stammen van Israël (in de eerste lezing) worden ook de leerlingen van Jezus 
nu voor een beslissende keuze geplaatst. Velen haken af; de twaalf met hun 
woordvoeder Simon Petrus, kiezen ervoor om Jezus te volgen: ‘Naar wie 
zouden wij anders gaan?’ Maar de evangelist laat zien dat ook hier het 
geloofsantwoord wordt uitgezuiverd en verruimd. De keuzen van Simon en de 
twaalf – die in alle vrijheid gebeurt – wordt gedragen en verdiept door de 
keuze van God: ‘Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als 
het hem niet door de Vader gegeven is’. A. Denaux schrijft: “Er is ten slotte het 
genadevolle karakter van het geloof. Tot Jezus komen, in Hem geloven, dat 
kan de mens uit zichzelf niet opbrengen. Het wordt hem door de Vader 
gegeven. De mens hoort thuis in de wereld van het vlees, de sfeer van zonde 
en vergankelijkheid. Van daaruit kan hij zichzelf niet optillen tot de wereld van 
God. De wereld van God is de sfeer van de Geest, van het onvergankelijke 
leven. Voor de ‘vleselijke’ mens is Gods wereld principieel ontoegankelijk echt 
onbegrijpelijk. Jezus, de Mensenzoon, de Zoon Gods heeft zijn oorspronkelijke 
thuis bij God. Ook zijn woorden zijn daarom onbegrijpelijk voor de ‘vleselijke’ 
mens. Menselijke opinies, ‘vleselijke’ redeneringen zijn totaal nutteloos, 
volstrekt inadequaat als het erop aankomt Gods spreken in Jezus’ woorden 
te begrijpen. De mens moet eerst door God uit de sfeer van het vlees worden 
overgebracht naar de sfeer van de Geest vooraleer hij kan binnentreden in 
Gods wereld. Deze overheveling is een radicaal gebeuren. Slechts het woord 
‘hergeboorte’, een geboorte in een andere wereld drukt dit gebeuren passend 
uit. Geloven in Jezus en in zijn woorden is wezenlijk een gave Gods. Als men 
die gave niet aanvaardt, als men meent zich zomaar met Jezus op een gelijk 
verstaansniveau te bevinden, kiest men voor het ongeloof.” 
 

****Een gezegende zondag**** 


