
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 25-31 december 

Kerstmis, jaar C 
Jes. 52,7-10                  Hebr. 1,1-6                 Joh. 1,1-18 

 
TER OVERDENKING: door eenvoud en nederigheid in deze kersttijd! 

Beste broeders en zusters: In deze komende dagen van de kersttijd denken 
wij na over de gebeurtenissen rond de geboorte van onze Verlosser, die 
bovenal gekenmerkt werd door eenvoud en nederigheid. Dit was de weg, in 
Gods liefdevolle plan, die Maria en Jozef gingen, die gehoorzaam naar het 
eenvoudige stadje Bethlehem reisden, en nederig aanvaardden dat de 
pasgeboren Christus in een kribbe werd gelegd (vgl. Lc 2,1-7). De nederige 
herders waren de eersten die getuige waren van de mensgeworden Zoon van 
God. Ook de Wijzen, hoewel niet materieel arm, vernederden zich voor het 
geboren kind, de Koning, die Gods liefde openbaart voor de mensen van alle 
volkeren. Alle mannen en vrouwen zijn geroepen om de pasgeboren Christus 
te aanbidden, die zich in het bijzonder identificeert met de armen. De heilige 
Paulus VI heeft geleerd dat de armen in zekere zin het sacrament van Christus 
zijn. Terwijl wij geroepen zijn hen lief te hebben en hen bij te staan in werken 
van naastenliefde, zijn het de armen die ons helpen, door ons te wijzen op de 
zekerste weg naar het Koninkrijk van God: die van de nederigheid (vgl. 
Homilie van 1 mei 1969). Mogen wij deze Kerstmis, door nederig de 
onvoorwaardelijke liefde te erkennen die God ons heeft geopenbaard in het 
vleesgeworden Woord, de genezing, vreugde en vrede ervaren die het Kind 
Jezus ons brengt. (Bron: uit de audiëntie van de Paus, 22 december 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 (DEZE VIERING  IS TIJDELIJK GESCHORST) 



- Zondag om 10.00 uur 
VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 26 december   : pater Luc  
- 02 januari 2021 : pater Luc    

KERSTVIERINGEN en OUD-NIEUWJAARSVIERINGEN  

- 31 december   : pater Luc (online viering) om 19.00 uur 
- 01 januari 2021 : pater Simon, om 10.00 uur 

 
AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN: MAXIMAAL 50 AANWEZIGEN 

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, 
hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband 
met de afgekondigde lockdown per 19 december. 
Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en 
daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een 
massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschop-
pen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwe-
zigen mogen zijn. De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook 
de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze 
begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die 
het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’, vragen de bis-
schoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in 
solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze 
donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht 
van Christus de duisternis overwint.’ 
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal 
van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. 
Reserveren en zang 
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en 
alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve 
meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaat-
singen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven 
bij klachten. 
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel 
van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers. 
Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
Uitvaarten mogen - met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid 
wordt toegestaan - vanaf 19 december door maximaal honderd personen 



worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal 
van maximaal vijftig aanwezigen. 
Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel 
mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte 
die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, her-
derstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden openge-
steld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de 
kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het 
gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid. 
Vier Kerstmis! 
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstan-
digheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvie-
ringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan 
reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream, op NPO2 
worden kerstvieringen uitgezonden en ook Radio Maria besteedt veel aan-
dacht aan Kerstmis met vieringen, retraites en de ‘Hemelse 100’. Ga om thuis 
Kerstmis mee te kunnen vieren naar VierKerstmis.nl met meer informatie, 
tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier 
Kerstmis! (Bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)  
 

MEDEDELINGEN 
 
INTENTIES  

-overleden fam. Arendsen & Rozestraten                                     
-Frater Anton Brugman  
-Pastor Hans Visser                                     
-Eddy Dutrieux               
-Herman van de Berg   
 
COLLECTE 241,15 +KAARSEN 72,20+INTENTIES 50 (19 dec):  363,35 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 (op deze YouTube kanaal kunt u 
de viering live volgen en terug kijken) 

http://www.radiomaria.nl/
http://www.vierkerstmis.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


Bezinning rond het evangelie van Johannes 1,1-18                                       

Het evangelie in de dagmis op kerstdag is de prachtige, verheven proloog in het 
Johannesevangelie. De proloog het Johannesevangelie wil aangeven dat het 
evangelie moet gelezen worden tegen de achtergrond van Gods bemoeienis 
met de wereld en de mensheid, vanaf het allereerste begin. ‘In het begin’ 
verwijst naar Genesis 1, waar God licht en leven schept door zijn spreken. Hier 
handelt en spreekt Hij door zijn Woord, dat wordt voorgesteld als een persoon 
(vergelijk psalm 33,6; 107,20; Jesaja 55,10-11, en ook uitspraken over de 
wijsheid in Spreuken 8 en 9, Wijsheid 8 en 9 en Sirach 24). Door het Woord is al 
wat bestaat ontstaan; het is een bron van leven en licht. Het Woord is zo nauw 
met God verbonden dat gezegd wordt: ‘Het Woord was God’. “In de taal van de 
Bijbel betekent ‘woord’ ook altijd ‘gebeuren’ (dabar in het Hebreeuws). ‘Laat 
ons gaan zien het woord dat daar geschied is, zeiden de herders tot elkaar (Lc 
2,15). Het woord geschiedt, maakt geschiedenis; de geschiedenis spreekt”. 
“Gods woord is op de eerste plaats een scheppend woord; ‘God sprak … en zo 
geschiedde’, luidt het tien keer in het grote scheppingsgedicht van Genesis 1”. 
“De beslissende en unieke betekenis van Jezus heeft volgens de evangelist alles 
te maken met het geheim van zijn herkomst. Daarom laat hij aan het verhaal 
van Jezus’ werkzaamheid een proloog voorafgaan waarin de diepte van dit 
geheim wordt gepeild. Men beschouwt deze proloog vaak als het resultaat van 
een groeiproces : een Christushymne, in de stijl van Kol 1,15-20, zou door de 
evangelist verder uitgewerkt zijn.” Het Woord is mens geworden. 
“Dit is het getuigenis van hen aan wie geloof en inzicht is geschonken. Voor de 
eerste maal wordt de naam van die mens genoemd: Jezus Christus.” vers 14: 
‘onder ons zijn tent komen opslaan’ – ‘bij ons gewoond’. “Heel deze zin lijkt 
verstaan te moeten worden tegen de achtergrond van passages uit Exodus 
waar het gaat over:  

1) Het wonen van God onder zijn volk in de ‘tent van samenkomst’ en over 
de openbaring van zijn glorie of heerlijkheid in de erboven rustende 
wolk (Ex 33,9; 40,34-38)  

2) Over de ‘liefde (of genade) en trouw’ waarmee God zijn volk begeleidt 
(Ex 34,6); Het Griekse trouw moet hier echter verstaan worden in de 
betekenis die dit begrip in het vierde evangelie heeft: de door Jezus in 
zijn persoon gebrachte openbaring.”  

(Naar de preek notities van Pater Adriaan) 

 
****ZALIG KERSTFEEST**** 

 


