33ste zondag door het jaar Eucharistieviering 15 november 2020

Begraaf je schat niet!
Daarom had je mijn geld bij de bankiers moet uitzetten, dan zou ik bij
mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. M a t t e ü s 25,
27
Openingsrite
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze vader en
de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
♫ Openingslied: Wij treden biddend in uw licht
Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.
God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.
God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ’t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in uw liefde, Heer
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God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.
INLEIDING NA DE BEGROETING
Beste medegelovigen. Vandaag vieren wij de “Wereld armen dag.” De kerk
vindt het belangrijk dat wij de arme mensen moeten gedenken, door hen te
helpen en voor hen te bidden. Deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar is
door onze paus Franciscus uitgeroepen tot “zondag van de armen.” Het is een
oproep, om onze rijkdom in God te zoeken en de armen als onze broeders en
zusters te omarmen. 'Wie niet heeft, hem zal worden ontnomen wat hij nog
heeft', zegt Jezus in de evangelielezing over de talenten. Daarmee bedoelt Hij
niet de armen die niets hebben, maar degenen die zelfvoldaan zichzelf rijken
tot de rekenen. Laten we de schat van Gods genade niet in de grond stoppen.
Waar hebt u een talent voor? Misschien bent u muzikaal of kunt u goed
organiseren. Of u bent juist heel praktisch en handig met klussen in en rond
het huis. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen talenten en het is de kunst- een
levenkunst!- om die soms verborgen gaven, die kundigheden tot uiting te laten
komen en verder te ontwikkelen. Vandaag horen we in de schriftlezingen, hoe
wij met onze talenten kunnen omgaan, talenten, die ons door God worden
geschonken. Wat doen wij daarmee? Het is een vraag, waarop ieder van ons
individueel kan antwoorden, maar die ook geldt voor ons als
geloofsgemeenschap. Bidden wij daarom voor mensen, die zich aangesproken
weten door de weg van Jezus, voor kerkelijke vrijwilligers en pastores, voor
religieuzen, diaconale werkers, koorleden, en zo vele anderen; dat ze de hun
gegeven gaven en talenten niet achterhouden of verbergen, maar deze
blijmoedig en vol toewijding inzetten voor de komst van uw rijk, door Christus
onze Heer, Amen.
 Schuldbelijdenis
Vol verlangen zie ik naar U uit, hoor naar mijn roepen om hulp. Heer, Ontferm
U over ons.
Bescherm mij met uw liefde en trouw, als ik in nood geen uitweg zie. Christus,
Ontferm U over ons.
U bent mijn helper, mijn bevrijder, wacht niet langer, kom mij tegemoet. Heer,
Ontferm U over ons.
Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en
ons geleiden tot het eeuwig leven, Amen

2

♫ Loflied:
Aanbidt en dankt
Aanbidt en dankt uw Vader, God
Die leeft van eeuwigheid;
aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningzoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
Op ‘t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vadershand
daar heerst een goede Geest.
 Openingsgebed
Eeuwige en almachtige God de liefde waarmee Gij ons omringt, geeft aan de
blijde en droeve dagen hun volle zin. Alles wat wij van de morgen tot de avond
doen, nodigt ons uit met veel vertrouwen naar U op te zien. Geef ons de kracht
U trouw te dienen zodat wij zonder vrees eens mogen getuigen dat wij alles
behartigd hebben wat Gij ons hebt toevertrouwd. Door onze Heer Jezus
Christus, uw Zoon die met U en de heilige Geest leeft van eeuwigheid tot
eeuwigheid, Amen.
De eerste lezing is uit het boek Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31.
Een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden.
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van
kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar en zijn winst zal
hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven.
Zij kiest zorgvuldig wol en linnen en haar handen bewerken het met
genoegen. Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken en zij houdt de
weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt
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haar armen uit naar de misdeelde. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is
vluchtig, maar een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden.
Roemt haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten
om haar werken. Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Ps.: 128, 1-2.3.4-5
Gelukkig die godvrezend zijt, de weg des Heren gaat. Ge zult de vrucht van
eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
Gelukkig die godvrezend zijt.
Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijkbeladen wijnstok. En als
olijftakken rond de stam, zo staan uw zonen om uw tafel.
Gelukkig die godvrezend zijt.
Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer. U zegene de Heer
uit Sion; moogt gij Jeruzalem welvarend zien zolang uw dagen duren.
Gelukkig die godvrezend zijt.
De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Tessalonica 5, 1-6
Gij zijt allen kinderen van het licht. Weest dus waakzaam en nuchter.
Broeders en zusters, het heeft geen zin u te schrijven over tijd en uur. Gij weet
zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij
zeggen: “Er heerst vrede en veiligheid,” juist dan overvalt hen plotseling het
verderf zoals weeën een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen. Maar
gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een
dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de
anderen, maar waken en nuchter zijn. Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Zingt een nieuw lied
Refrein: Zingt een nieuw lied alle landen
Zingt voor de Heer en verkondigt zijn naam
Zingt een nieuw lied voor de Heer alle landen.
Zingt voor de Heer en verkondigt zijn naam.
Treedt in zijn tempel met uw offeranden,
kondigt zijn roem bij de heidenen aan. Refrein
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Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen!
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land. Refrein
Roept tot de volkeren: God is de Koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. Refrein
Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:
ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt
juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refrein
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs- 25, 14-30
Een parabel over vertrouwen en vindingrijkheid.
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
“Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun
zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander
twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij.
Die de vijf talenten had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die er
één had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer
verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield
afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren en
bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij
toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak
tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw,
over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die
van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij me
toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak
tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw,
over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Ten slotte
trad ook die van één talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een
hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij
niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond
gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem
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ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet
gezaaid heb, en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn
geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met
rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan
wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog
ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in
de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars. Zo spreekt de Heer. Wij danken God
Overweging:
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in
Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilege
Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde
daag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de
rechterhand van God, de Almachtige Vader, van daar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke
kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeven van de zonden; de
verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen
Voorbede
Leggen we vol vertrouwen onze gebeden voor aan God, onze barmhartige
Vader, voor de noden van kerk en wereld.
Voor de Kerk die geroepen is de boodschap van vreugde te verkondigen in
alle tijden en omstandigheden: dat zij steeds opnieuw geïnspireerd mag
worden door de onophoudelijke liefde van Christus. Laat ons bidden.
Voor allen die een leven leiden van dienstbaarheid, die trouw zorgen voor
Gods mensen en zijn schepping: dat zij hun werk met volharding en
vreugde doen en dat zij ons allen tot voorbeeld zijn; dat de materiële
rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt en niemand honger moet
lijden; dat door onze zorgzaamheid armen uit hun isolement worden
gehaald en daadwerkelijk geholpen; dat ontheemden onder ons een thuis
en veiligheid krijgen en dat de harten van allen ontvankelijk worden voor
de rijkdom van Christus. Laat ons bidden.
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Voor onze geloofsgemeenschap: dat wij allen hartelijk betrokken zijn op
elkaar, doordat we de ruimte geven aan elkaar om ieders talenten aan het
licht te laten komen; dat we allen verlangen uit te blinken in de liefde voor
Christus en elkaar. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap...
Goede God, verhoor de gebeden van uw volk dat zich dag en nacht
verheugt in uw genade en alle talenten aanwendt om U en onze naaste te
dienen. Door Christus onze Heer. Amen.
Dienst van de Tafel:
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt de collecte
gehouden.
♫ Tafellied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervult van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige vader.
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Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn
Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
 Gebed over de gaven
Gebed over de gaven Heer, om de opdracht te vervullen, ons door uw Zoon
gegeven, brengen wij U deze gaven waartoe elk van ons het zijne heeft
bijgedragen. Breng al wat onvolkomen is gebleven, tot volmaaktheid door het
éne offer van Jezus Christus, onze Heer.
Prefatie
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.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Jezus
Christus onze Heer. Die, met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden,
geboren uit de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de
dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot
in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U, en zingen U toe met de
woorden: Heilig, heilig, heilig...
♫ Heilig Heilig
Heilig, heilig, heilig, de Heer, De God der hemelse machten! Vol zijn hemel en
aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in
de naam des Heren, Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed VI, met acclamatie 1
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons dat onze namen
staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus
Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uit gezonden hebt om tranen
te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij
danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de
naam geworden is voor heel ons leven ten eide toe.
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Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden
tot † Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij
zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: NEEMT
EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U
GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de
woorden: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE
BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT
VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE
ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat
Gij verrezen zijt.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood
heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle
namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, uw rechterhand, en tot Hij
komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt
gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak
ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch
groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis
bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in liefde en geloof, te
zamen met uw dienaar N... onze paus, en met onze bisschop N….. en met alle
bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank.
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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:
Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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.
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd
tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
vredeswens
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn
vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in
eeuwigheid. Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen we elkaar de vrede
♫ Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat
wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord
en ik zal gezond worden.
Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot het eeuwig leven,
Amen.
Uitnodiging tot Communie:
♫Communielied: Hoort hoe God met mensen omgaat
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort Hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
 Slotgebed
Heer, aan allen hebt Gij uw gaven uitgedeeld, uw opdracht toevertrouwd. Geef
dat wij meedelen aan elkaar wat wij van U gekregen hebben. Laat ons
waakzaam blijven en trouw tot alles in liefde is volbracht en Gij ons voorgoed
in uw vreugde binnenvoert. Door Christus onze Heer.
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Mededelingen
Wegzending en zegen
De Heer zal bij U zij
En met uw geest.
Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige Geest.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God
♫ Slotlied: Jezus roept hier mensen samen
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standenJezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
Jezus roep ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
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