
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 22-29 januari 2022 

3e zondag door het jaar C 
Neh. 8,2-4a.5-6.8-10                 1 Kor. 12,12-30                 Lc. 1,1-4; 4,14-21 

 
TER OVERDENKING: Heilige Jozef, vader in en van tederheid 

Beste broeders en zusters, 
In onze voortgaande catechese over de figuur van de heilige Jozef, staan we 
nu stil bij zijn voorbeeld van vaderliefde en het belang daarvan in het leven 
van Jezus. In de evangeliën doet Jezus steeds een beroep op het beeld van 
een aardse vader wanneer hij spreekt over zijn hemelse Vader en zijn liefde. 
Wij zien dit vooral in de gelijkenis van de verloren zoon (vgl. Lc 15,11-32), die 
niet alleen spreekt over zonde en vergeving, maar ook over de liefde die 
verbroken relaties vernieuwt en verlost. Net als de verloren zoon worden ook 
wij uitgenodigd om onze zonden en tekortkomingen te erkennen, maar ook 
om ons te laten veranderen door de liefdevolle omhelzing van de Heer. Gods 
tedere liefde blijkt ook uit het vertrouwen dat Hij in ons stelt om zijn wil uit 
te voeren door de kracht van zijn genade, die zelfs door onze menselijke 
zwakheden heen werkt. Als liefhebbende Vader helpt God ons de waarheid 
over onszelf te zien, om ons te doen groeien tot geestelijke rijpheid in 
Christus. Daarom is het zo belangrijk om zijn barmhartige liefde te ontmoeten 
in de sacramenten, in het bijzonder het sacrament van de verzoening. Mogen 
wij door de voorspraak van de H. Jozef leren Christus te volgen en getuigen 
te zijn van de omvormende kracht van zijn goddelijke liefde. 
 
(bron: uit de audiëntie van paus Franciscus, 19 januari 2022)  
 

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  

- 30 januari   : pater Simon  
- 31 januari   : pater Luc (Feest van Don Bosco) 
- 06 februari   : pater Luc 
- 13 februari   : pater Simon  
- 20 februari   : pater Luc 
- 26 februari   : pater Luc 

 
CORONA-UPDATE BISSCHOPPEN 

In de persconferentie van de regering van 14 januari over de Coronamaatre-
gelen is er enige verruiming gegeven voor het openen van winkels, scholen 
en sportactiviteiten. Dit heeft nog niet tot verandering in het beleid van de 
katholieke kerk geleid. Dus de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek 
Kerk blijven op dit moment, als op dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd.  
De bisschoppenvergadering heeft besloten met eventuele aanpassingen van 
het protocol te wachten tot de volgende persconferentie van de regering op 
25 januari. 
Ook voor onze parochie betekent dit dat er voorlopig nog niets wijzigt. Er 
zijn geen vieringen op zaterdagavond. 
Wel is besloten dat het voorlopig niet meer nodig is om in te tekenen voor 
de vieringen, omdat er elke zondag ongeveer 50 personen de viering 
bijwonen. 
 
MEDEDELINGEN 

- van 16 januari t/m 30 januari houden wij een actie ten behoeve van de  
Kerkbalans 2022, onder het motto: Samen vandaag voor de Kerk van 
morgen.  
- vanaf zondag 16 januari t/m 23 januari 2022 is de Gebedsweek voor de 
eenheid onder de christenen. En vandaag is de laatste dag van deze 
Gebedsweek.  
- Er wordt een ONLINE oecumenische dienst georganiseerd voor onze regio 
Amsterdam Nieuw-West in de Regenbooggemeente, De Ark. Je kan deze 
dienst live volgen en later bekijken via deze link 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1995/events/event/15574736-

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1995/events/event/15574736-202201231000


202201231000  Pater Simon vertegenwoordigt onze kerkgemeenschap, de 
Vier Evangelisten in Amsterdam.   
 
Vrijwilligers nodig voor de live stream  

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

- Emmy de Lely Clemens 
- voor alle zieke parochianen: Ruth Kok, Wim Meijer,  
- voor alle zorgpersoneel in ons land  
- voor onze parochiegemeenschap  
 
COLLECTE 159,20 + KAARSEN 57,05 + INTENTIES (16 januari ):  216,25 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) 
 
Bezinning rond het evangelie van Lucas 1, 1-4; 4,14-21                                  

Het verhaal over de verkondiging van Jezus in de synagoge van Nazareth 
wordt wel eens programmatisch genoemd voor het Lucasevangelie. Gelet op 
het bovenstaande kan dat in ieder geval niet betekenen dat hiermee ook de 
verwerping van het jodendom is bedoeld. In het bovenstaande is het 
optreden van Jezus meer dan eens als profetisch gekarakteriseerd. Dat is 
gebeurd omdat in het verhaal Jezus op een aantal verschillende manieren als 
profeet wordt aangeduid.  
Door de tekst van Jesaja 61 te actualiseren en van toepassing te verklaren 
poneert Jezus zichzelf als profeet. In de geest van de profeet Jesaja schat hij 
de eigen situatie in, zegt hij heil aan en realiseert hij dat heil ook in de verhalen 
en toespraken die in het evangelie volgens Lucas  nog volgen. Het profetisch 
karakter blijkt ook uit de spreuk die Jezus gebruikt over het functioneren van 
een profeet in eigen milieu. Ten slotte wijst Jezus als antwoord op de 
claimende houding van de aanwezigen op de profeten Elia en Elisa, die hun 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1995/events/event/15574736-202201231000
https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/


activiteiten niet beperkten tot mensen uit hun eigen kring, maar met het oog 
op de bekering van Israël ook heil bewerkten aan de weduwe uit Sarepta en 
de Syriër Naäman. In de geest van de oudtestamentische profeten laat Jezus 
zien dat een exclusieve levenshouding, die het heil en de bevrijding voor 
zichzelf wil houden en daarom anderen uitsluit of dreigt uit te sluiten, juist 
geen heil bewerkt. Daartegenover houdt hij een pleidooi voor een inclusieve 
levenshouding. Armen, gevangenen, blinden en verdrukten horen erbij, 
evenals mensen die niet tot je eigen kring behoren. De rol als profeet is nieuw. 
Nog niet eerder in het boek is er zo duidelijk sprake geweest van Jezus als 
profeet. Maar de inhoud van deze rol en wat deze aan bevrijdende 
activiteiten met zich meebrengt, komt, gelet op het gezegde in het citaat uit 
Jesaja, overeen met de lucaanse rolopvatting van koning, Messias en Zoon 
van God. Men heeft het verhaal over de verkondiging van Jezus in de 
synagoge van Nazareth terecht wel gekwalificeerd als ‘een evangelie in een 
notendop’. De universele tendens die aanwezig is in het Lucasevangelie en in 
de Handelingen van de apostelen, komt naar voren in de tegenstelling tussen 
°de aanwezigen in de synagoge, die Jezus voor zichzelf willen houden, aan de 
ene kant en °de profeten Elia en Elisa, die hun profetische activiteiten ook 
voor niet–Israëlieten uitoefenen, aan de andere kant. In deze zin geeft het 
verhaal al een vooruitblik op heel de gang van de goede boodschap die via 
het centrum van het jodendom, Jeruzalem, ten slotte in het centrum van de 
toenmalige wereld, Rome, terecht zal komen. Ook laat het verhaal zien hoe 
het met Jezus zal gaan. Dat de woedende toehoorders hem de stad uit drijven 
en hem proberen te doden is volgens veel exegeten een vooruitblik op de 
gebeurtenissen in Jeruzalem die aan het einde van het evangelieboek worden 
verteld. Het feit dat het verhaal eindigt met te vertellen dat Jezus midden 
tussen de mensen door gaat en vertrekt, zou erop wijzen dat de gang van de 
goede boodschap niet gestopt wordt door de arrestatie en de executie van 
Jezus, maar dat die boodschap zich daarna zal verspreiden tot in heel het 
Romeinse Rijk. 
(naar de preek noties van Pater Adriaan) 

 
***Gezegende Zondag*** 


