
Span je draden wereldwijd, 
doorbreek de enge grenzen. 
Naar oost en west, naar noord en zuid, 
't gaat overal om mensen. 
Een droom van vrede, eens voorgoed 
die roept ons om te geven, 
opdat wij samen doen wat moet, 
verbonden echt gaan leven. 
 

Span een draad … 
 
Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lied  

           
 

Welkom  

 

Gebed om nabijheid 

Heer, alles ontvangen we uit uw hand.  

We zijn van U met al onze talenten. 

We komen naar U zoals we zijn,  

met onze tekortkomingen  

en onze gebeden om vergeving. 
 

Kom met uw licht, God,  

voor alle mensen die verloren gaan, 

voor wie geen toekomst meer bestaat. 

Heer ontferm U. 
 

Kom met uw liefde, God, voor mensen  

die zonder hart heersen over anderen, 

die onrecht doen en anderen vertrappelen. 

Christus ontferm U. 

 Verbinden  

33e  zondag - jaar a 

15 november 2020 

Zich inzetten 



Kom met uw genade, God, voor gewone mensen, 

dat zij uw handen en voeten zijn om uw droom met 

de wereld uit te bouwen. 

Heer ontferm U. 

 

God, opnieuw beginnen kan altijd bij U.  

Help ons naar het voorbeeld van Jezus het risico  

te lopen onszelf te riskeren in woord en daad. 

Amen. 

 

Openingsgebed 

Heer onze God, geef dat wij vreugde vinden 

in onze toewijding aan U. 

Ons geluk zal volkomen zijn en duurzaam, 

als wij onze talenten inzetten om U te dienen, 

Gij die de oorsprong zijt van alle goed. 

Dit vragen we U vandaag 

en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. 

  

Lezing  psalm 139: een lied van David.  

In deze psalm bezingt David de alwetendheid,  

de alomtegenwoordigheid en de heerlijkheid van 

God. Dit boezemt vertrouwen in want God is altijd 

en overal bij de mens betrokken. 

 

Heer, U kent mij door en door. 

U weet alles van mij, waar ik ook ben. 

U weet alles wat ik denk. 

U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe. 

U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. 

U bent aan alle kanten om mij heen  

en uw hand rust op mij. 

Het is te wonderlijk om te begrijpen. 

Het is te bijzonder, ik kan er niet bij. 

Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest? 

Waar zou ik me voor U kunnen verbergen? 

Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar. 

Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók. 

Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, 

of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan 

– ook daar zou U mij leiden. 

Ook daar zou uw hand mij vasthouden. 

Als ik me in het donker zou willen verbergen, 

dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag. 

Het donker kan mij niet voor U verbergen. 

Voor U is de nacht zo licht als de dag. 

U heeft mij gemaakt,  

mij in de buik van mijn moeder gevormd. 

Ik prijs U, want het is een wonder  

hoe U mij heeft gemaakt. 

Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. 

Ik weet dat heel goed. 

U zag me al toen U mij daar in het donker vormde, 

waar nog niemand anders mij zag. 

U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had. 

Al mijn dagen stonden al in uw boek 

toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. 

Wat heeft U prachtige gedachten, God! 

En zo ontelbaar! Ze zijn zo ontelbaar als het zand. 

Telkens als ik wakker word, denk ik aan U. 

God, ik zou willen dat U alle slechte mensen doodde. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God, 

U heeft ieder van ons talenten gegeven, 

talenten die we kunnen en mogen gebruiken. 

U heeft ons een heel bijzonder talent gegeven. 

Het talent om iemand lief te hebben, te beminnen. 

Dit is een heel mooi talent 

want we maken die ander gelukkig, 

we maken ook onszélf gelukkig 

en we maken God gelukkig. 

Maak ons bewust van al het mooie 

dat we hiermee kunnen doen. 

Stimuleer ons dit talent te gebruiken, 

daar wordt de wereld weer een stukje mooier van. 

Dit vragen we u vandaag en alle dagen die ons ge-

geven zijn. 

Amen  

 

Slotlied   melodie: span een draad 

Het komt er nu voor ons op aan, 
om uit onszelf te treden, 
om heel bewust naar anderen toe, 
ons netwerk te verbreden. 
Dus blijf niet steken in je hoek, 
da's niet meer te verkopen. 
Want kleine mensen zijn op zoek, 
naar tekens om te hopen. 
 
Refrein 
Span een draad, weg uit jezelf, 
bouw bruggen en smeed banden. 
Maak de sprong, stap uit jezelf 
en neem jezelf in handen. 

Om in stilte te lezen  Marlies Lecocq 
Als mensen je vragen: "Hoe gaat het met je?" 

verwachten ze eigenlijk maar één antwoord: ‘goed’. 

Een nietszeggend antwoord  

op een vrijblijvende vraag. 

Als je zou zeggen dat het niet goed met je gaat, 

of dat je je ongelukkig voelt, 

dan weten de meeste mensen  

plots geen raad met je antwoord: 

je doorbreekt het beleefdheidspatroon 

en doet beroep op hun medeleven. 

Dan moet ik denken aan Jezus. 

Als Hij iemand ontmoette, 

vroeg hij zelden: hoe gaat het? 

maar wel: wat kan ik voor je doen? 

Een verrassende vraag waarbij je je als mens 

ten volle voelt aangesproken: 

je weet dat die andere je nabij wil zijn 

- hoe je je ook voelt - 

en bovendien alles wil doen  

wat binnen zijn bereik ligt 

om je weer gelukkig te zien. 

Als we op zo’n manier met elkaar zouden omgaan 

zou het leven mooier warmer en draaglijker zijn. 

Was dat ook niet Gods droom?! 



Zo is uw Zoon, Vader, midden onder ons aanwezig  

in het teken van dit brood en in dit herdenkend 

samenzijn. Zijn geest blijft onder ons wonen.  

 

Daarom durven wij vandaag tot U bidden: 

wees met ons,  

uw kerk van bewogen mensen 

onderweg in deze wereld, 

draag zorg voor allen die belast zijn 

met de dienst van het gezag 

en laat geen mens verloren gaan 

die u met een oprecht hart zoekt.  

 

Gij denkt ook aan hen die gestorven zijn. 

Vandaag noemen wij de namen van wie wij  

in onze parochie van de Heilige Nicolaas van Myra 

gelovig afscheid nemen (…). 

Gij ontvangt hen allen met liefde in uw huis.  

 

Help ons uw Zoon voor elkaar aanwezig  

te stellen   

in het delen van onze tijd en ons bezit, 

in onze aandacht en betrokkenheid 

rijkelijk en mild aan iedereen toegekend.  

Leer ons niemand te kwetsen, 

geef dat wij niemand uitsluiten 

en dat er bewegingsruimte mag zijn  

voor iedereen. 

 

Dan alleen zullen wij kunnen geloven 

dat Jezus in ons midden is en bij ons blijft. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn 

Heer, onze God, almachtige vader 

in de eenheid van de heilige Geest 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om Vrede 

Heer, Jezus Christus, 

woord van vrede voor ieder mens, 

schenk ons de durf en de moed uw weg te gaan, 

en ons te openen voor de ander. 

Maak ons mild opdat wij elkaar vergeven 

en groeien in de vrede, 

die Gij voor ons hebt bestemd. 
De vrede van de Heer is met ons allen. Amen. 

 

Communie   

 

 

 

 

 

 

Dat U alle schurken bij me vandaan hield. 

Want ze zeggen wel dat ze van U houden, 

maar dat liegen ze. 

Heer, ik haat de mensen die U haten. 

Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen U 

verzetten! Ik haat hen met mijn hele hart. 

Ze zijn mijn vijanden. 

God, ik wil dat U alles van me weet. 

Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. 

Zeg het me als ik iets verkeerds doe, 

en help me om weer te leven zoals U het wil. 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Lied                                               

Evangelie  Matteüs, 25,14-30 
De parabel van de talenten ligt aan de  

oorsprong van het Nederlandse woord 'talent'. 

Toen Jezus die parabel vertelde, had 'talent' 

een grote geldwaarde. Maar de uitleg bij die 

parabel verlegde die betekenis naar: 

'persoonlijke aanleg'. Een aanleg die men niet 

mag begraven, maar moet laten 'renderen' in 

het dagelijkse leven.  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we tot God,  

Hij schenkt goede gaven aan alle mensen. 

 

Wij bidden voor alle mensen  

die dagelijks trouw hun werk verrichten, 

die ongevraagd meer doen  

dat wat van hen verwacht wordt, 

en zo een steentje bijdragen tot de groei  

van Gods rijk. 

 

Wij bidden U God, voor alle mensen getroffen 

door het coronavirus. Dat zij spoedig mogen  

genezen om zo terug te kunnen opgenomen  

worden in ons parochiaal gemeenschapsleven.   

 

 



Wij bidden U God, voor alle mensen getroffen 

door éénzaamheid, door kopzorgen,  

in deze slopende coronaperiode, zowel thuis  

als in onze woon- en zorgcentra.  

Dat zij spoedig terug ten volle mogen genieten 

van onze liefde, onze bekommernissen. 

 

Wij komen soms tekort in ons liefhebben.  

We houden soms te weinig rekening met de 

draagkracht van onze medemens,  

en staan er dikwijls op dat onze wensen spoedig 

in vervulling gaan.  

Heer vergeef ons dit tekort in liefhebben. 

 

Laat ons bidden, laat ons bidden ... 
 

Wij bidden voor alle OKRA-leden die ons  

zijn ontvallen: 

dat zij allen opgenomen zijn in Gods liefde. 

  

Vader van alle leven, Gij draagt de wereld en de 

mensen in uw hand, Gij houdt ons in leven en 

blijft ons nabij in Christus Jezus, onze Heer. 

Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat ik nooit alleen ben 

dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader, Moeder is. 

 

Ik geloof dat God zijn Zoon, Jezus Christus, 

gezonden heeft naar de aarde. 

Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen 

om mij de weg ten leven te wijzen. 

 

Ik geloof dat de Geest van Christus 

in mij leeft en werkt. 

 

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben. 

Ik geloof dat de grote gemeenschap van de Kerk  

om mij heen is, waartoe ook ik wil behoren. 

 

Ik geloof dat God het leven wil en niet de dood, 

blijdschap en niet het verdriet. 

Ik geloof dat Hij bij mij is, vandaag en altijd, 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

Offerande 

Gebed over de gaven 

God, Schepper van al wat is, 

in het teken van brood en wijn 

laat Jezus zien wat Hem bezielt. 

Geef dat wij ons blijven inzetten 

voor groei en kwaliteit van leven, 

Dit vragen we U vandaag en alle dagen  

die ons gegeven zijn. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

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

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  

Gezegend zijt gij, God, begin en einde, 

bron van liefde en vreugde. 

Wij danken U omdat Gij altijd weer bij ons zijt 

door de werken van uw handen.  

 

Gij geeft ons brood om van te leven 

bewogen mensen om ons heen 

een wereld waarin wij voor elkaar 

liefde en vreugde mogen zijn. 

 

Gij geeft ons ook uw zoon Jezus Christus. 

Midden onder ons heeft hij geleefd. 

Hij was de mens voor anderen:  

ten volle een bewogen mens. 

Hij nodigt ons uit in beweging te komen 

en naar mensen toe te gaan 

net zoals hij heeft gedaan.  

 

Aan blinden gaf hij het vermogen 

de bloemen en de mensen te zien 

en alles ook wat goed is 

en hoopvol in deze wereld.  

Aan stommen gaf hij de kracht 

een woord van goedheid te spreken. 

Aan armen schonk hij een rijker hart. 

Gevangenen werden van zichzelf bevrijd. 

Aan mislukten reikte hij de hand, 

ontmoedigden werden door hem getroost. 

 

Bij Hem voelde iedereen zich aanvaard  

en zo, op de laatste avond van zijn leven, 

was bij hem het verlangen te sterk 

om altijd onder de mensen te blijven. (…). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


