
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 24-30 juli 2021 

17e zondag door het jaar B 
2 Kon. 4,42-44      Ef. 4,1-6     Joh. 6,1-15 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is 

en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met 

elkaar verbindt door de ervaring van het leven en het geloof door 

te geven.”  

Paus Franciscus  

Werelddag van grootouders en ouderen 
25 juli 2021 

 



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  

- 31 juli 2021  : pater Luc 
- 01 augustus   : pater Luc 
- 07 augustus   : pater Simon  
- 08 augustus   : pater Simon  
- 14 augustus   : pater Luc 
- 15 augustus   : pater Luc 
- 21 augustus   : pater Luc 
- 22 augustus   : pater Luc 
- 28 augustus   : pater Simon  
- 29 augustus   : pater Simon  

 
De coronamaatregelen en de versoepeling  

- Anderhalve meter (1 ½) 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 is volstaat: naam en telefoon. Na drie 
weken zijn alle gegevens vernietigd 
- Handen desinfecteren met handgel en thuisblijven bij klachten  
- Alleen voorganger 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 

- 30 juli koor repetitie, van 14.00-16.00 uur;  
- 30 juli Vaccinatie ZONDER AFSPRAAK voor de ONGEDOCUMENTEERDE 
mensen in onze zaal naast de kerk, dat is de ontmoetingsruimte. Vaccinatie 
wordt uitgevoerd  door GGD Amsterdam.  Dus: 30 juli van 13.00 tot 16.00 uur 
- Pastoor Andy Jebarus is voorlopig afwezig van de parochie 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 

- Coen en Eline Duivelshof (RIP) 
- Henny Hagenaars (RIP) 
- Johanna Jacoba Maria Beydorff (RIP) 
- Yvonne Gisela Coutinho (RIP) 
 
Collecte+kaarsen+intenties+begrafenissen 
(03-04, 10-11 en 17-18 juli): 1.473,88 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 6,1-15 

Het broodwonder wordt in de evangelies vaak verteld. Dat wonder kun je 
met je nuchter verstand niet zo onmiddellijk uitleggen. En de evangelist van 
het vierde evangelie (Johannes) wil ons steeds dieper doen zien dan wij met 
onze ogen kunnen kijken. Er is altijd meer te zien dan wij zien. Wat betekent 
dat? Als je bij de buitenkant van het gebeuren (het broodwonder) blijft staan, 
mis je de essentie. De aandachtige lezer moet aandacht hebben voor een 
groot aantal aanwijzingen die uitnodigen om niet aan de oppervlakte van het 
gebeuren te blijven. Plaatsaanduidingen en tijdsaanduidingen zijn belangrijk 
bij het broodwonder. Bijvoorbeeld ‘zee’ en ‘berg’ zijn niet zozeer plaatsen op 
een landkaart, maar geloofsaanduidingen. De evangelist laat aanvoelen dat 
in Jezus een nieuwe Mozes aan het werk is, de definitieve Mozes. Ook de 
tijdsaanduiding heeft een diepere betekenis: Het was kort voor Pasen’ (v. 
4).Tijdens de ritus van het Paschafeest neemt de huisvader brood in zijn 
handen, spreekt het dankgebed en geeft het aan zijn huisgenoten. Zo zal ook 
Jezus doen tijdens het Laatste Avondmaal. Er is geen twijfel mogelijk: dit 
verhaal moet ons aan Pasen doen denken – het Pascha van de Heer. Jezus 
nam het initiatief en niet de leerlingen, zoals bij de andere evangelisten. Jezus 
vroeg aan Filippus: ‘Waar zullen we brood vandaan halen om al die mensen 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


te eten te geven?’ (v. 5). Het is een vraag ‘bij wijze van proef’ (v. 6), dus: om 
Filippus op de proef te stellen. Ook Abraham werd op de proef gesteld, en 
Mozes in de woestijn eveneens. Over welke proef gaat het? Wat moet er bij 
Filippus getest worden? Welke proef moet Filippus doorstaan? Of hij 
uiteindelijk Jezus als de Messias herkent. “De proef”, gaat over Jezus’ 
identiteit. Het gaat er dus niet om of Filippus in de buurt een bakkerswinkel 
weet, maar of hij de Messias herkennen kan, of hij ziet dat Jezus het brood is 
om van te leven. Filippus begrijpt het niet (nog niet) wat het punt is bij de 
beproeving.  
Het thema van het ‘onbegrip’ van de leerlingen in Johannes is een veel 
voorkomend thema. De gerstebroden die toch aangebracht worden en de 
gebaren van Jezus. Gerstebroden zijn het brood van de armen. Gerstebroden 
herinneren aan het verhaal van de profeet Elisa, die twintig gerstebroden 
uitdeelt aan honderd mannen. Ze aten en hielden nog over (2 Kon 4,42-44, 
het verhaal van de eerste lezing van vandaag). Het gebeuren hier is een 
uitvergroting van dit oude verhaal van Elisa. Hier is niet alleen een nieuwe 
Mozes, maar ook een nieuwe Elisa. Woorden en gebaren van Jezus: “doen 
aan het pascharitueel denken, maar evenzeer aan het Laatste Avondmaal en 
aan de eucharistie.” Er staat in het Grieks duidelijk het werkwoord 
‘eucharisteo’: het dankgebed zeggen. Het is duidelijk dat de eerste christenen 
in dit verhaal van het broodwonder op de berg een voorafbeelding zien van 
wat zij in de eucharistie vieren. Het is eucharistie avant la lettre. 
 

 

****Een gezegende zondag**** 
& 

Gefeliciteerd aan alle grootouders en ouderen van onze 
kerkgemeenschap! 


