
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 19-25 februari 2022 

7e zondag door het jaar C 
1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23                 1 Kor. 15,45-49               Lc. 6,27-38 

 
TER OVERDENKING:  

 

 
 

Gij rekent erop, God, dat wij bereid zijn 
elkaar van harte te vergeven. 
Wij danken U voor de ruimhartigheid 
waarmee Gij ons tijd en ruimte gunt,  
tot zeventig maal zeven maal. 
 
Vergevingsgezindheid, God, 
is in uw ogen een groot goed. 



Wij danken U voor allen die, daarvan overtuigd, 
ons falen tegenover hen met mildheid willen beantwoorden. 
 
Gemeenschapszin, God, 
is in uw ogen een groot goed. 
Wij danken U voor allen, die, geraakt door Jezus' Woorden, 
Hem willen navolgen in daden van gemeenschap. 
 
Wij danken U, God, voor alle mildheid 
die wij ooit mochten ervaren 
van U en van de mensen om ons heen. 
Inspireer ons daardoor om met Jezus' ruimhartigheid 
elkaar bemoedigend tegemoet te blijven treden. 
(bron:www.kerknet.be, J. Verhees)  
 
 
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  

- 26-27 februari  : pater Luc 
- 02 maart   : diaken Henny Koot sdb (Aswoensdag)  om 19.00 uur  
- 05-06 maart  : pater Luc 
- 12-13 maart   : pater Simon 
 
MEDEDELINGEN 

- 25 februari Koorrepetitie vanaf 14.00-16.00 uur 
- 02 maart Aswoensdag om 19.00 uur  
- 07 maart Vrijwilligersavond vanaf 18.00-21.00 uur. Alle vrijwilligers zijn 
uitgenodigd! De uitnodiging vind je op een apart bladje, achteraan op de 
tafel bij de ingang.  
 
VRIJWILLIGERS NODIG VOOR DE LIVESTREAM  



De behoefte aan de livestream van onze zondagsvieringen blijft groeien. We 
zoeken naar vrijwilligers, die bereid zijn om deze livestream te verzorgen. 
Ben je geïnteresseerd? Bel met pater Simon 06-87714699  
 
CARITAS/ HULP/ ONDERSTEUNING 

De hulpverlening in onze parochie heeft een naam; IPCI Amsterdam Nieuw 
West. 
Deze Caritas is een fusie van de verschillende parochies in Nieuw West. 
Graag willen wij in contact komen met mensen in de parochie die ons 
kunnen wijzen op de noden die leven onder de mensen. 
Ook zouden we graag in contact komen met mensen die hulp kunnen 
gebruiken. 
Dat gaat volledig anoniem, uw naam wordt nergens geregistreerd. 
Als u in contact wil komen met ons, graag melden bij de paters Luc of Simon, 
of met het parochiesecretariaat: 020 - 619 17 66 of: 
    secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl  
Wij kunnen ons eigen nummer helaas niet vermelden. 
Bert Koeleman  Voorzitter 
Lia Kok   Penningmeester  
 
INTENTIES  

- Overleden: Henk Janssen, Henrica Johanna Jans, Frans Ummel en 
overleden ouders Wilmsen 
- Zieke parochianen: Ruth Kok, Pater begijn,  
- Uit dankbaarheid voor 52 jarig Huwelijk 
 
COLLECTE 257,20 + KAARSEN 84,45 + INTENTIES 10 (12-13 feb): € 351,65 

 
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 terugkijken) 
 
BEZINNING ROND HET EVANGELIE VAN LUCAS 6,27-38 

De liefde kan niet van een kant komen. Van weke kant komt ze eigenlijk? 
Dat zien wij in de wereld om ons heen: de grote heren die iets onder elkaar 
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regelen omdat de ene dienst de andere waard is. Dat zien we in het groot bij  
de rijke landen die elkaar de bal toespelen. Het goede gaat rond onder de 
goeden die het goed met elkaar kunnen vinden. Het goede blijft in een 
gesloten circuit. Het komt niet verder, buiten de kring, dat de armen ernaast 
zitten; de arme landen hebben het nakijken, de minder getalenteerden, de 
minder welbespraakten. Zo gaat het vaak ook met ons. Wij hebben onze 
eigen club wie wil toetreden moet zich eerst waarmaken: het moet ons iets 
opleveren, want liefde kan niet van een kant komen. Jezus zet vandaag deze 
menselijke levenswijsheid op zijn kop. Hij draait ze zelfs compleet om. Liefde 
mag (of moet) zelfs van een kant komen. “Tot u die naar Mij luistert, zegt ik: 
bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken 
en bidt voor hen u mishandelen.” Wij worden door met Jezus om te gaan 
een liefde rijker. Hij verrijkt ons vandaag met de liefde van God zelf. De 
liefde van God voor Jezus, maar ook voor ons.  
Wij hebben een aardje naar ons vaartje. Dat wil zeggen, dat wij geschapen 
zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Meer nog, het Doopsel heeft ons 
herschapen naar het beeld van Jezus zelf. Dat klinkt mooi, maar het is niet 
zo gemakkelijk in de uitvoering. Kan de genade van het Doopsel voorkeur 
voor bepaalde mensen en vooral ook afkeer van anderen zo maar 
overwinnen? Wanneer Jezus vandaag spreekt over een liefde die van een 
kant komt dan is dat vooreerst Gods liefde. God gaat ons in de opdracht 
vandaag namelijk voor. Zo heeft God ons liefgehad en verlost  toen wij nog 
vijanden waren. “Niet  wij hebben God liefgehad … Hij heeft ons het eerst 
liefgehad en Hij heeft voor ons zijn eigen Zoon niet gespaard.” Christenen 
wijn betekent dat wij op deze Goddelijke Zoon mogen lijken, dat is onze 
opdracht en deze is niet onmogelijk. “Wij worden immers niet alleen 
kinderen van God genoemd, we zijn het ook.” Leven wijn overeenkomstig 
onze waardigheid. “Dan zal uw loon groot zijn, dan zult gij kinderen zijn van 
de Allerhoogste die immers ook goed is voor de ondankbare en slechten. 
(bron: Bezinning op het Woord, inleiding in de liturgie van iedere dag, 
februari 2022) 

****een gezegende zondag**** 


