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Welkom 
 

Openingslied 
Scheur de wolken uiteen 
Scheur de wolken uiteen en kom. 
Hier nu wees onze God – wie anders? 
Niemand anders heeft ons gezocht. 
Niemand anders heeft zo geroepen 
als een verliefde: dit is mijn lichaam, 
open mij, eet mij, hier is mijn hart, 
Drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik. 
Als een verlorene heb je groepen 
En ons hart draaide om, en hoorde. 
Waar ben je nu? Waar bleef je hartstocht? 
Ben je niet meer die ene van toen? 
 

Openingswoord 
 

Openingsgebed (Bidden wij samen): 
God en Vader, 
wij hebben allemaal talenten 
maar vaak vergeten wij die voor elkaar te gebruiken. 
Wij hebben zo veel van U gekregen: 
gezondheid, geluk, vrede en vriendschap, geloof …  
Dit alles kunnen wij voor geen geld kopen. 
Het is onbetaalbaar. 
Help ons onze talenten in te zetten 
voor elkaar en voor uw koninkrijk.  
Amen. 
 

Gedachteniskaars 
 

Gebed voor de overledenen 
Wij ontsteken het licht als herinnering aan allen die ons zijn voorgegaan 
om te leven in het Eeuwige Licht.  
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Wij herinneren ons de mensen waarvan wij afscheid hebben moeten 
nemen. Zij die gevallen zijn in de strijd om vrijheid, vrede en gerechtigheid. 
We gedenken alle gestorvenen, dichtbij en veraf. 
God van Liefde, U bent onze troost en kracht. Luister naar onze gebeden, 
die wij in geloof richten tot de Eeuwige, die leeft in het onvergankelijke 
licht. 
Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Eerste lezing Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 
Uit het boek Spreuken 
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 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. 
 

Psalmgebed Psalm 128 
Man, vrouw hier geboren, 
maar ook jij vreemdeling, bijwoner 
binnengesmokkeld meisje 
aan de pooier verkocht 
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met zovelen als je bent: 
gezegend. 
 
Mannen, met je eigen handen 
verdien je je brood 
vrouwen, zwaar als druiventrossen- 
Je dochters wuivende palmen 
Je zonen olijftakken 
rondom je tafel 
 
tel je zegeningen – wat is geluk? 
 
Zo moge het zijn en duren 
hier in het land waar je woont 
in steden, dorpen gehuchten 
 
Tot in de uithoeken 
van deze wereld. 
 
Voor je buren en de buurt 
zing in vrede 
voor je kindskinderen en geliefden 
 
vrede op aarde, nu 
 

Tweede lezing  Tessalonicenzen 5,1-6 

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. 
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Lied 

“Een schoot van ontferming”, lied van Zacharias, GvL 600, blz. 683 
 

Evangelie Matteüs 25,14-30  

 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 een,  
ieder naar zijn bekwaamheid.  Daarna vertrok hij.  
Die de vijf talenten gekregen 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 een 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 een 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 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.  
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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. 
 

Overweging 
 

Instrumentaal Dawn of a new age, secret garden 

 

Voorbeden 
– Bidden we dat we oog mogen hebben voor talenten 
als tekenen van Gods aanwezigheid in ons midden. 
Dat wij er behoedzaam mee omgaan en ze zorgvuldig beheren, 
zodat ze vrucht dragen. 
Laten wij bidden: Heer onze heer, herschep ons hart, verhoor ons 
 
– Bidden we dat we oog mogen hebben voor mensen 
die bang zijn om aan de slag te gaan met hun talenten. 
Dat zij niet krampachtig vasthouden aan zekerheden, 
maar ruimte scheppen voor openheid en bevrijding. 
Laten wij bidden: Heer onze heer, herschep ons hart, verhoor ons 
 
– Bidden we dat we oog mogen hebben 
voor het kwetsbare maar onweerstaanbare talent dat ‘vrede’ heet: 
vrede in onze thuissituatie en op het werk, 
vrede in onze samenleving en in de Kerk. 
Dat wij met dit talent uitgroeien tot mensen 
waaraan God zelf zijn hart kan ophalen. 
Laten wij bidden: Heer onze heer, herschep ons hart, verhoor ons 
 
-Bidden we de intenties welke door ons zijn aangedragen. 
 

Lied (Psalm van David)  
Ik zal in mijn huis niet wonen ,GvL 474, blz. 506 
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Gebed 
God, Vader, U hebt ons Uw Zoon gezonden om ons voor te leven hoe de 
vrede op aarde gestalte kan krijgen. 
Door uw Zoon kennen wij het gebed dat we steeds weer bidden; 
 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Wees gegroet 
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria Moeder van god, bidt voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
 

Vredeswens 
Heer Jezus, U spoort ons aan om waakzaam te blijven, 
de ons toevertrouwde talenten niet te verbergen, 
maar ermee te werken, 
ermee te bouwen aan uw Rijk dat komt. 
Geef dat wij dat visioen voor ogen houden. 
Dan zal uw vrede ook onze vrede zijn. 
De vrede van de Heer Jezus zij altijd met ons. 
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vreugde. 
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Mededelingen en collecte 
 

Instrumentaal Dawn of a new age, secret garden 

 

Slotgebed en zegenwens 

Over de aarde strome gerechtigheid en kome recht 
Over de volken strome gerechtigheid en kome trouw 
Over dit huis strome gerechtigheid en kome vrede 
 
Vijf talenten, twee talenten of slechts één talent: 
ieder van ons wordt gevraagd in te zetten wat zij of hij heeft.  
De Heer zegene ons en hij behoede ons, de Eeuwige doet zijn aangezicht 
over ons lichten en zij ons genadig, de Eeuwige verheffe zijn aangezicht 
over ons en geve ons vrede. 
 

Slotlied Herschep ons hart 

Herschep ons hart 
heradem ons verstand 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
maak ons tot uw gemeente. 
wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg u niet 
 
 
 
 
 
De volgende viering is op zondag 10 december. 
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