
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 29 mei-4 juni 2021 

De Heilige Drie-eenheid, jaar B 
Deut. 4,32-34.39-40       Rom. 8,14-17      Mt. 28,16-20 

 
Ter overdenking: De zekerheid gehoord te worden 

Beste broeders en zusters, in onze voortdurende catechese over het gebed 
staan we nu stil bij die momenten waarop onze gebeden onbeantwoord lijken 
te blijven. We denken bijvoorbeeld aan de innige gebeden die we opdragen 
voor onze zieke kinderen, of voor onze vrienden die veel pijn lijden. In onze 
teleurstelling kunnen wij het gevoel hebben dat God doof is voor onze 
smeekbeden; wij kunnen zelfs in de verleiding komen om te stoppen met 
bidden. Jezus, onze grote leraar in het gebed, heeft ons in het Onze Vader 
geleerd om vele dingen te vragen, maar bovenal dat Gods wil geschiede. Een 
volwassen geloof vertrouwt op de voorzienigheid van de Heer, zijn groter plan 
voor ons leven en onze wereld, maar toch voelen wij van nature diepe 
teleurstelling wanneer onze smeekbeden onverhoord lijken te blijven. Jezus 
laat ons door zijn eigen voorbeeld zien dat God ons lijden begrijpt, maar niet 
altijd onmiddellijk onze wensen inwilligt. In Gethsemane bad Jezus een gebed 
dat onbeantwoord leek te blijven; toch leidde zijn volledig vertrouwen in de 
wil van de Vader tot onze redding en de glorie van de opstanding. Het kwaad 
heeft nooit het laatste woord. Als er tijden zijn dat we in het duister tasten, 
alleen geleid door het licht van het geloof, mogen we dan nooit ons 
vertrouwen opgeven in de wil van de Vader om alle dingen te laten 
samenwerken voor ons uiteindelijke welzijn. 
(bron: uit de algemene audiëntie van de paus Franciscus, 26 mei 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  

- 05 juni 2021  : pater Andy 
- 06 juni 2021  : pater Andy 
- 12 juni 2021  : pater Simon 
- 13 juni 2021  : pater Simon 
- 19 juni 2021  : pater Luc 
- 20 juni 2021  : pater Luc 
- 26 juni 2021  : pater Simon 
- 27 juni 2021  : pater Simon  

 
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 

- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 10% van het aantal 
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 50 

kerkgangers bij de viering aanwezig kunnen zijn. 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. 
 
Intentie  

- Jan Bult 
- Annie van Amsterdam-Harte (26 mei 2021 overleden en 01 juni 2021 

is de uitvaart) 
- Nicole van Soest (Zij is vandaag jarig! Met dankbaarheid bidden we 

voor haar gezondheid en geluk voor haar dienst in de parochie, haar 
inzet voor het digitaal werk op facebook en andere administraties 
namens de Pastor Andy)   



 
Collecte+kaarsen+intenties (22-23 mei): 408,80 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 Matteüs 28,16-20  

De schriftlezingen van dit feest vormen een bezinning over het wezen van God, 
de Onzienlijke, de Onuitsprekelijke. In de christelijke theologie heeft men dat 
mysterie uitgedrukt in de dogmatische formule: één God in drie personen: Vader, 
Zoon en Geest. De Bijbel spreekt echter niet in dogmatische formules, maar 
hoofdzakelijk in verhalen over God. Verhalen en getuigenissen waarin generaties 
gelovige mensen hun Godsbesef hebben trachten te verwoorden. In de teksten 
voor dit feest gaat het vooral over de Naam van God en de liefde van God. In het 
evangelie horen we: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad’. God heeft het 
initiatief genomen en hij handelt uit liefde en wil de wereld redden. Die liefde 
van God wordt in de eerste lezing uitgedrukt in enkele betekenisvolle woorden: 
de Naam JHWH. In de evangelielezing gaat het over ‘de Naam van de 
eniggeboren Zoon van God’: Jezus betekent: Jahwe bevrijdt. Gods liefde blijkt 
ook uit de eigenschappen die in de 1e lezing aan de Eeuwige worden 
toegeschreven: barmhartig, medelijdend, rijk aan liefde, rijk aan trouw, 
bewarend liefde tot in het duizendste geslacht, woorden… die de intense, tedere 
en vergevingsgezinde nabijheid van God vertolken. De liefde van God krijgt in het 
verhaal van de Bijbel concreet gestalte in het verbond: God sluit een verbond 
met zijn volk Israël, niet omdat zij dat verdienden, maar omdat de Eeuwige zelf 
zich over dat volk heeft ontfermd, zich het lot van dat volk heeft aangetrokken 
toen het arm en hulpbehoevend was = slaven in Egypte: God heeft hun ellende 
gezien en hun noodkreet gehoord; hij is afgedaald om hen te bevrijden…. De 
eerste lezing staat in de context van dat verbond: Mozes ontvangt van God de 
Thora. In de evangelielezing gaat het over datzelfde verbond, maar nu wordt 
echter duidelijk dat wat Israël heeft meegemaakt, exemplarisch is voor heel de 
mensheid. Niet alleen met Israël, maar met ‘de wereld’ sluit God een verbond: 
God heeft alle mensen lief en wil dat zij gered worden. Dit verbond van God kan 
echter alleen dan heilzaam werken, als de mensen Gods liefde willen 
aanvaarden. Vandaar dat in het verbond ook sprake is van de Thora: ‘woorden 
die de weg wijzen’. Wie die woorden ter harte neemt, vindt het leven dat God 
liefdevol aanbiedt. ‘Gods wijzende woorden ter harte nemen’ dat is volgens het 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


evangelie: ‘geloven in Jezus’. Jezus is immers zelf Gods mens geworden Woord. 
In de lezingen horen we ook hoe Gods liefde gestalte krijgt in mensen, zoals : 
Mozes die het beste van zichzelf gaf om zijn volk te redden – in de persoon en 
het leven van Jezus is op een weergaloze wijze Gods mensenliefde tastbaar 
geworden. 
 

Moeite waard om te lezen en te kijken! 

Geachte heer Iskariot, 
Beste Judas, 
Op Paasdag herdenken en vieren alle christenen ter wereld Jezus’ verrijzenis. Ik 
neem aan dat hét christelijk hoogfeest bij uitstek voor jou bittere herinneringen 
oproept. Onvermijdelijk komt jouw verraderlijke rol in Jezus’ arrestatie alweer 
uitvoerig in alle christelijke kerken en gebedshuizen aan bod. De evangelisten zijn 
niet mals voor jou geweest, ook al liep jij drie jaar lang trouw in het voetspoor 
van je Meester. (…)Achteraf is het makkelijk oordelen. De evangelist Johannes 
omschrijft je als een frauduleuze penningmeester die geld stal uit de 
gemeenschappelijke kas die jij beheerde. Mattheüs noemt je een verrader, maar 
hij heeft het ook onomwonden over de diepe wroeging die je tot op het bot 
verteerde. Je poging om je misdaad recht te zetten door de dertig zilverstukken 
aan je opdrachtgevers terug te geven, konden de verschrikkelijke gevolgen van je 
beslissing niet meer ongedaan maken. (…) Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat 
God je vergeven heeft. Je betoonde immers onmiddellijk spijt over je daad. Wat 
dat betreft was Jezus tijdens zijn korte doortocht tussen de mensen glashelder. Ik 
citeer Hem voor de vuist weg: ‘Heb je naaste lief zoals jezelf. Bied je vijand de 
andere wang toe. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Oordeel niet of je 
zult zelf geoordeeld worden,…’ Dat zijn slechts enkele sterke voorbeelden van 
diepmenselijke uitspraken waarvan jij een van de levende getuigen 
was. Voortaan krijgt Pasen voor mij een diepere dimensie. Tijdens het feest van 
Jezus’ verrijzenis zal ik ook speciaal aan jou denken. Aan jou en de kleine Judas 
die af en toe in ieder mens de kop opsteekt. Ook in mij. 
Met milde groeten, Bart Demyttenaere 
(De volledige tekst vind je op deze link: https://www.kerknet.be/kerknet-
redactie/video/barts-bijbelbrieven-beste-judas-ja-beste 
De link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=7Yf_xxpzoCo&t=347s) 
 

 
****Een gezegende zondag**** 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/barts-bijbelbrieven-beste-judas-ja-beste
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/barts-bijbelbrieven-beste-judas-ja-beste
https://www.youtube.com/watch?v=7Yf_xxpzoCo&t=347s

