
32ste zondag door het jaar     p. 1 

 
Liturgie 32e zondag door het jaar (A) – 8 november 2020 

 
Intredelied: ZJ 927: De Heer verschijnt te middernacht 
 
Kruisteken en Openingswoord: 
 
Pr.: Moge God, die ons bijeenroept, ons hier maken tot één gemeenschap in zijn naam:  

+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.  Met het oog op de komst van Gods Koninkrijk, maant 
de Schrift ons vandaag aan: blijf wakker en attent, houd de lamp van je geloof brandend, 
want anders zou het beslissend moment je wel eens kunnen ontgaan. 

 
Gebed om ontferming: 
 
Pr.: Proberen wij het even in ons stil te maken en ons naar God toe te keren 
  

• Le. Heer, die ons leven en onze hoop zijt, Heer, ontferm U over ons.  
 

• Le. Christus, die ons uw Woord van wijsheid geeft, Christus, ontferm U over ons.  
 

• Le. Heer, die met uw Woord onze levensweg verlicht, Heer, ontferm U over ons. 
 
Pr.: Moge God Zich over ons ontfermen en onze alertheid aanwakkeren, zodat wij zijn komst 

niet missen. Amen.  
 
Openingsgebed  
 
Pr.: God en Vader, maak ons tot wakkere mensen die vandaag de kansen niet laten liggen om 

de wereld van morgen beter te maken. Prikkel ons om waakzaam te blijven, niet in te 
dommelen, maar uit te zien naar de komst van Bruidegom in deze wereld, zoals Jezus de 
Christus ons heeft aanbevolen. Amen 

 
Eerste lezing (Wijsh. 6, 12-16) Uit het boek Wijsheid  
 
Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar 
liefhebben, gevonden door wie haar zoeken; nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend 
gemaakt. Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven, want hij zal haar vinden, 
zittend aan zijn deur. Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht, en wie om haar wakker 
ligt, zal weldra vrij van zorg zijn. Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn, genadig 
vertoont zij zich aan hen op hun wegen en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet. 
 
Tussenzang: ZJ 113: Naar U gaat mijn verlangen Heer 
 
Evangelie (Mt 25, 1-13) 
 
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: “Het is met het Rijk der hemelen als met 
tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de 
andere vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de 
verstandige echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op 
zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: 
‘Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!’ Meteen waren al de meisjes wakker en maakten 
hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: ‘Geeft ons wat olie, want onze 
lampen gaan uit.’ Maar de verstandige antwoordden: ‘Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor 
ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.’  
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Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, 
traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de 
andere meisjes en zeiden: ‘Heer, heer, doe open!’ Maar hij antwoorde: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Ik 
ken u niet.’ Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.” 
 
Homilie 
 
We proeven nog de ingetogenheid van Allerzielen. Ja, we voelen nog onze verbondenheid met 
onze dierbaren die ons zijn voorgegaan. We horen onze voetstappen nog op het grint van het 
kerkhof… 
En op Allerzielen namen zovelen het kruisje van hun dierbare mee naar huis. Het kruisje dat 
geruststelt, omdat we hen neergelegd hebben in Gods hand, waar we hen geborgen weten 
voorgoed… 
We mogen ons vandaag niet van ons stuk laten brengen door de moeilijke bijbellezingen van dit 
weekend. Het einde van het kerkelijke jaar nadert.  
In het Matteüs' evangelie waar we dit jaar in lazen, loopt ook het verslag over Jezus' leven naar 
zijn eind. We zijn in het 25ste hoofdstuk. De slotwoorden van Jezus zijn allemaal verhalen en 
parabels. Over drie zondagen verspreid, lezen we deze parabels en verhalen. En elke zondag 
komt dezelfde boodschap: wees waakzaam en gedraag u verantwoordelijk. Weet dat de Heer 
komt. 
Een eerste verhaal, het verhaal van vandaag, gaat over tien bruidsmeisjes wachtend op de 
bruidegom. Het tweede verhaal voor volgend weekend, gaat over de talenten die ons worden 
toevertrouwd. 
En dan op het feest van Christus Koning, volgt de allerlaatste boodschap over de Mensenzoon 
die optreedt als rechter. Hij zal ons bevragen over wat wij al of niet gedaan hebben voor de 
kleine en de armen. Wat je voor de minsten hebt gedaan, dat heb je ook voor mij gedaan, zullen 
we dan horen.  
Maar vandaag, dat vreemde verhaal over 10 bruidsmeisjes. Het verhaal vertelt ons twee dingen. 
Ten eerste dat we ons aan het voorbereiden zijn, eigenlijk op iets leuks: het einde waar wij op 
wachten is niet iets droevigs, maar een bruiloftsfeest. Ons leven is één grote voorbereiding op 
een feest. Dat geeft alvast mooie vooruitzichten. Het tweede punt is dat de beste voorbereiding 
voor dit feest waakzaamheid is, hier en nu! Ze zult 'olie in je lampje moeten hebben'. Je zult 
wakker moeten zijn en actief. Of wij er zullen geraken en binnenkomen, de beslissing daarover 
valt hier op aarde doorheen ons handelen. Maar het hangt tevens af van de Heer.  
Sipke van der Land, een Nederlandse predikant en  schrijver, had een eigen vlotte manier om 
Bijbelse verhalen te duiden. Hij besluit het verhaal van de bruidsmeisjes als volgt: ”Als je bij dat 
rijk wilt horen, moet je vol vertrouwen wachten, hoe lang het ook duurt. Niet suffen. Niet denken 
dat het feest niet doorgaat. Niet in slaap vallen. En in ieder geval zorgen dat je klaar bent. Want 
Jezus is de bruidegom die komt. En de hele wereld is zijn bruid. En alle mensen zijn uitgenodigd. 
Maar wat is dan de lamp die je nodig hebt? Dat is het geloof. En wat is de olie waar het geloof op 
brandt? Dat is de liefde van God. En hoe kom je daar aan, Elke keer als je bidt, vul je je geloof 
weer bij.” 
Goede mensen, elke zondag opnieuw mochten we ons voorbereiden op de ontmoeting met de 
Heer. Zijn liefde is er! Aan ons om ze waakzaam te ontdekken, telkens opnieuw in het gelaat van 
de andere mens.  
 
Marc Verwaeren, Pastoor-deken 
 
 
Voorbeden (ZJ 10g: Luister Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart) 
 
Pr.: Wij leggen alles waarvoor we U willen danken  en ook al wat ons zorgen baart op het altaar 

van de Heer.  Wij bieden het Hem aan, samen met onze gaven en dit brood en deze wijn. 
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Le. Om waakzaamheid in de privé-sfeer willen wij bidden. Dat mensen elkaar niet behandelen 

als wederzijds bezit. Dat we mekaar niet voortdurend om de oren slaan met elkaars 
tekorten, maar dat we elkaar de ruimte gunnen om in verbondenheid onszelf te blijven. 
Laat ons bidden… 

 
Le. Om waakzaamheid willen wij bidden, zodat we, rustig en met wijsheid, mensen kunnen 

tegemoet treden die het lange wachten hebben opgegeven,  die geen uitzicht en 
vooruitzicht hebben, die gevangen zitten in depressie en neerslachtigheid. Laat ons bidden. 

 
Le. Bidden we voor onze gemeenschap en voor hen met wie we ons verbonden voelen: 

voor de kinderen in ons midden gedoopt en gevormd: dat zij voorgangers ontmoeten op 
de weg van geloof. Bidden we voor hen die ziek zijn of in nood verkeren dat zij bemoedigd 
worden; voor onze dierbare overledenen …:dat zij zich gedragen weten door Gods 
eeuwig licht; laten we  bidden… 

 

Pr. Genadige God,verhoor onze gebeden en blijf ons nabij, als wij op ons nemen wat wij 
vragen, in navolging van Jezus uw Zoon. Amen. 

 
Gebed over de gaven  
 
Pr.: Gij, God, die van mensen houdt, schenk ons voedsel voor onderweg, olie voor onze lamp. 

Laat uw bruiloftsfeest beginnen telkens als wij met elkaar brood en wijn delen. Wij vragen 
U dit, op voorspraak van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Onze Vader 
 
Pr.: Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader 

bad: Onze Vader  
 
Vredeswens  
 
Pr.: Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn, die eerder het goede bevestigen dan het 

kwade aanrekenen. Moge wij, daar waar we kunnen, de eerste stap zetten om recht en 
verzoening te bewerken. Geef dat volkeren ook deze stappen zetten. Weest Gij onze Gids 
en ga ons voor. De vrede van de Heer zij altijd met u 
 

Uitnodiging tot de communie.  
 
Pr. : Aan wie honger hebben geeft Gij Brood,in overvloed geschonken door uw Zoon. 

Moge zijn voorbeeld ons inspireren om onze rijkdom te delen, opdat alle mensen zouden 
weten dat Gij oog en aandacht hebt voor al onze noden. Dit is het Lam van God dat 

wegneemt de zonden der wereld..Heer ik ben niet waardig..  

 
Bezinning na de communie: 
 
Le.: Wees waakzaam want voor je het beseft heeft de consumptiewereld met je diepste 

dromen een loopje genomen en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag. 
Wees waakzaam want voor je het beseft zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer hoe 
het onrecht wordt goedgepraat, en ben je aangepast aan wat 'de gewone gang van zaken' 
heet. Wees waakzaam want voor je het beseft praat je mee met wat ze allemaal zeggen: 
dat het elk voor zich is in het leven, en dat jij toch ook maar één keer leeft. Wees 
waakzaam want voor je het beseft leef jij ook ten koste van anderen, ook al heb je de 
mond vol van kiezen voor de zwaksten. 
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Lied: ZJ 760: Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer 
 
Slotgebed  
 
Pr.: Allen zijn wij uitgenodigd op het bruiloftsfeest. Enkel zij die hun lampen van hun hart 

brandend houden, worden toegelaten. Wij bidden U, God, waak over ons opdat wij onze 
olievoorraad op peil houden. Dan zullen wij, op uw dag en uw uur, opgenomen worden in 
uw Liefde die groter en sterker is dan de dood. Dan zullen wij leven, bij U voor alle 
eeuwigheid. Amen. 
 

Zending en zegen  
 
Pr.: 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. 


