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Als God het hart van kleine mensen 
tot zijn thuis wil kiezen, 
dan kunnen wij alleen maar geven, 
nooit meer iets verliezen.  
 

 

Zending en zegen 

Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur. 

 

God wil ons zegenen  

opdat wij alert zouden blijven:  

in de naam van + de Vader, de Zoon  

en de H. Geest. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Lied  

 

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 

Welkom 
Vandaag krijgen we de parabel  

over de wijze en de dwaze bruidsmeisjes te horen. 

Een oproep tot wijze waakzaamheid,  

een oproep om te willen zien waar het op aankomt,  

om verder te zien dan wat wij zien 

om te leven niet zonder hoop,  

niet zonder toekomst. 

Een oproep om ons te verbinden 

door vooruit te zien, 

je wakker, wijs en waakzaam te blijven inzetten  

'totdat Hij komt'. 

 

 

Verbinden  
 

32e  zondag - jaar a 

8 november 2020 

 

vooruit zien 

 



Bidden om nabijheid luisterlied 

woorden van Henry Newman 

gezongen door Audry Assad 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=piUDbCtgymw&list=RDpiUDbCtgymw 

 

  

Vertaling: 

Leid mij, vriendelijk Licht,  
te midden van grijs en somberheid. 
De nacht is lang en ik ben ver van huis  
Hier in het donker vraag ik niet om te zien. 
Het pad voor de boeg, een stap is genoeg voor mij.  
Leid mij verder, leid mij verder, vriendelijk Licht.  
 
Ik was nooit bereid om geleid te worden  
Ik had kunnen blijven, maar ik rende in de plaats  
Ondanks angst volgde ik mijn trots  
Mijn ogen konden zien, maar mijn hart was blind. 
Leid mij verder, leid mij verder, vriendelijk Licht.  
 
En in de nacht, toen ik bang was  
waren Je voeten naast de mijne onderweg  
Elke struikeltrap waar andere mannen  
hebben gestapt 
verkort de weg die leidt naar huis, naar mijn God. 
 
Ga door, leid mij verder, mijn God, mijn God. 
Leid mij verder, leid mij verder, vriendelijk Licht.  
 

Gebed  

Goede God,  

uw liefde overstijgt alle verschillen,  

uw goedheid kent geen grenzen,  

uw licht breekt elke duisternis.  

Open ons hart voor uw Blijde Boodschap,  

opdat wij waakzaam blijven voor uw komst,  

opdat wij klaar zijn  

voor uw Rijk van eenheid en liefde.  

Wees ons nabij en ga met ons mee  

op onze weg doorheen het leven. Amen.  

 

Inleiding op de lezingen 
De echte wijsheid is het besef van de nabijheid  

van God in ons leven. Naar die wijsheid hoeven we  

niet op zoek te gaan. Ze wordt geschonken  

aan wie voor God open staat.  

Ze doet ons het leven bekijken met nieuwe ogen.  

Die wijsheid is te vinden bij de bruidsmeisjes  

die klaar zijn voor de komst van de bruidegom.  

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om vrede 

Jezus nodigt iedere mens uit in Gods vrede.  

Daarom bidden wij:  

Heer Jezus Christus,  

kom ons tegemoet met uw vrede  

en schud ons wakker  

als onze aandacht dreigt te verslappen,  

opdat wij het vuur van uw liefde  

brandend houden  

en zo mee werken aan uw vrede.  Amen.  

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

Help mij de lamp van mijn hart 

brandend te houden, God, 

om meteen te kunnen opendoen 

als Gij bij mij aanklopt. 

Laat mij U herkennen wanneer ik U  

mag ontmoeten 

in de ogen van een kind 

of in het gelaat van een arme. 

Laat mij dan uw liefde ervaren, 

zodat ik met heel mijn hart 

bij U kan zijn, altijd en overal! Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  Manu Verhulst 
Eens kregen wij een beetje olie mee, 

God weet hoeveel en van wie 

en van welke kwaliteit, 

een beetje olie en het lampje brandde. 

Het speelde voor onze ogen, elke dag,  

en danste als vanzelf  

op het ritme van ons hart en van het jaargetij. 

 

De hemel in je hart  

is een vlammetje dat enkel maar blijft branden  

als we olie aanleggen,  

olie als bezieling van mensen die naast ons gaan,  

als gebeden in de stilte,  

als offers, gebracht zonder woorden. 

 

De hemel in je hart is een kleine vlam  

die niet vanzelf blijft branden  

maar die olie vraagt… 

Wij moeten waakzaam zijn.

    

  

https://www.youtube.com/watch?v=piUDbCtgymw&list=RDpiUDbCtgymw
https://www.youtube.com/watch?v=piUDbCtgymw&list=RDpiUDbCtgymw


"Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam, 

voor u gebroken, aan u toevertrouwd." 
 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker,  

zegende die, gaf hem rond en zei: 

"Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed, 

mijn Levenskracht, voor u vergoten  

tot vergeving van zonden, 

tot verbondenheid onder mensen. 

Kom samen en doe dit telkens opnieuw, 

en weet dan dat Ik bij u ben." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom, in zijn Naam keren wij ons tot U, 

God en bidden voor alle mensen  

die ons ter harte gaan:  

hen van wie wij houden en ook hen  

van wie wij nog niet genoeg houden.  
 

Wij bidden ook voor hen die ons zijn voorgegaan  

van tijd naar eeuwigheid. 

Bidden wij in stilte aan hen die gestorven zijn. 

 

Zij leven verder in uw licht. 

 

Geef dan, God, dat wij die willen eten  

van hetzelfde brood uit uw hand,  

leven mogen naar uw Verbond  

en elkaar niet in de steek laten.  

Moge onze liefde toenemen  

in inzicht en fijngevoeligheid,  

om de weg te kunnen gaan  

die Jezus ons is voorgegaan.  
 

Daarvoor bidden wij met de woorden  

waar ook Jezus mee gebeden heeft . 

 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

Lezing  uit het boek wijsheid 6, 12-16 

Stralend en onvergankelijk is de wijsheid 

en zij wordt gemakkelijk ontdekt  

door wie haar liefhebben 

en gevonden door wie haar zoeken. 

Aan wie haar begeren 

laat zij zich gauw kennen. 

Wie vroeg voor haar opstaat, 

hoeft zich niet moe te maken, 

want hij vindt haar voor zijn deur. 

De gedachten op haar richten 

getuigt van een volmaakt inzicht 

en wie wakker blijft voor haar 

zal snel vrij van zorgen zijn. 

Want zij gaat zelf rond, 

op zoek naar mensen die haar waardig zijn; 

op de wegen vertoont zij zich innemend  

aan hen en zij komt hun tegemoet bij iedere 

gedachte. 

 
Evangelie   Matteüs 25, 1-13 

 

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen  

de volgende gelijkenis: 

Het zal met het koninkrijk der hemelen gaan  

als met tien meisjes,  

die met hun lampen op weg gingen,  

de bruidegom tegemoet.  

Vijf van hen waren dom en vijf verstandig.  

Want de domme namen wel hun lampen met 

zich mee, maar geen olie.  

Maar de verstandige namen ook olie mee  

in kruiken, niet alleen lampen.  

Omdat de bruidegom op zich liet wachten,  

dommelden ze allemaal in.  

Midden in de nacht klonk er geroep:  

`Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!''  

Toen stonden alle meisjes op en maakten hun 

lampen in orde.  

De domme zeiden tegen de verstandige:  

`Geef ons van jullie olie,  

want onze lampen gaan uit.''  

Maar de verstandige gaven ten antwoord:  

`Nee, er mocht eens niet genoeg zijn  

voor ons en voor jullie;  

ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.''  

Toen ze weg waren om te kopen,  

kwam de bruidegom,  

en de meisjes die klaar stonden,  

gingen met hem mee naar binnen  

voor de bruiloft en de deur ging dicht.  

Later kwamen ook de andere meisjes en riepen:  

`Heer, Heer, doe open voor ons.''  

Maar hij antwoordde: `Ik verzeker jullie, ik ken 

jullie niet.'' Wees dus waakzaam, want je kent 

dag noch uur. 



Voorbeden 

Bidden we om wijsheid. 

Dat we steeds met overleg te werk gaan  

en ons niet laten leiden door uiterlijkheden, 

maar dat we inzicht krijgen, 

zodat we de juiste beslissingen nemen. 

 

 

 

 
 

Bidden we om waakzaamheid. 

Dat we verder kijken dan onze neus lang is. 

Dat we met begrip en liefde met elkaar omgaan 

en verstandig zorg dragen voor de schepping. 

Ga met ons door de dagen… 
 
Bidden we voor mensen  

die geen toekomst meer zien, 

die het wachten op iets positiefs  

hebben opgegeven. 

Dat zij medemensen ontmoeten  

die hen begrijpen 

en hen helpen, beetje bij beetje,  

weer op weg te gaan. 

 

Bidden we voor de Kerk. 

Dat zij in woorden en daden laat zien  

dat Gods Boodschap een Blijde Boodschap is, 

die elke mens oproept om Jezus’ voorbeeld  

van liefde te volgen 

en zo het Rijk Gods werkelijkheid laat worden. 

Ga met hen door de dagen… 
 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, grond van alle bestaan, 

die ons het leven ten volle gunt. 

Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 

Ik geloof dat Jezus een mens was  

naar Gods hart. 

Hij riep ons op om Gods droom  

te helpen waarmaken. 

Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 

Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die ons helpt onderscheiden  

waar het op aankomt. 

Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 

van de ander helpt ontdekken. 
 

Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap 

die Gods droom begrijpt 

en probeert er naar te leven 

om zo mee te bouwen aan een betere toekomst. 
 

Ik geloof dat de weg van Jezus 

een weg is die leidt naar het leven 

over de dood heen. Amen. 

 

Dankgebed 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, we zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God, 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wanneer zoals nu het leven verstilt,  

bladeren van de bomen verdwijnen,  

het leven inkeert in zichzelf  

en ingetogen rust,  

dan is het alsof wij niets anders kunnen  

dan ons oor bij U, onze God,  

te luisteren leggen.  

 

Wanneer zoals nu  

de nachten lengen en de dagen korten, 

wanneer zoals in deze tijd  

het licht verliest en de duisternis wint,  

dan is het alsof wij niets anders willen  

dan bij U, onze God, veilig te schuilen.  

 

Wanneer zoals nu  

de aarde geen vruchten meer geeft,  

bomen en struiken  

hun blad niet meer kunnen voeden  

en kunnen dragen,  

dan is het alsof wij diep beseffen  

dat wij uit U, onze God, gegeven leven.  

 

Wanneer wij nu niet kunnen samenkomen 

om mensen te ontmoeten  

om te zingen en te vertellen  

van het licht dat schijnt in ons leven,  

dan zoeken wij U 

in stille verbondenheid en doorheen  

ons gebed. 

 

Wij voelen ons door alles heen 

verbonden met uw Zoon, Jezus. 

 

Hij die zonder voorbehoud op U vertrouwde  

en tot het uiterste aan mensen  

trouw is gebleven,  

die in al wat Hij zag uw hand bespeurde,  

overal uw adem voelde  

en het leven van ganser harte prees.  

 

Toen de wereld Hem niet meer verdroeg,  

zijn stem moest verstommen  

en zijn leven moest vergeten worden,  

heeft Hij ten afscheid brood  

in zijn handen genomen. 

Hij dankte U, Vader, brak het,  

deelde het uit en zei: 


