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32e zondag door het jaar  7-8 november 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:  Leave a light on  -  Marble Sounds 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XnQE8Z3vJ_4 
 
Sure I can leave a light on 
Let it shine on, leave it till dawn 
Sure I can leave a light on, 
Leave a light on for you. 
 
It takes two to find a way out 
there is no doubt I will be around 
If you have lost a right track 
then I'll lead you right back. 
 
Don't search to find 
don't smile just to be nice 
Don't run just to get there on time. 
Be amazed simply blown away 
Live on without getting  
off your cloud. 
Sure I can leave a light on, 
leave a light on for you. 
 
Sure I can play a quiet song, 
I could just hum, beat a soft drum 
Sure I can play a quiet song, 
play a quiet song for you. 
 
It takes you to make my heart sing 
To let air in and keep breathing 
It takes two to keep the vibe true 
I am waiting for you. 
 
It struck me again,  
we both look the same 
But what you make  
appears in all shapes 
I should impress but nevertheless 
I cannot change night into day 
So sure I can leave a light on, 
leave a light on for you. 
 
 
 
 

Tuurlijk kan ik een licht aanlaten 
Het laten schijnen tot de ochtend komt 
Tuurlijk kan ik een licht aanlaten, 
Kan ik een licht aanlaten voor jou. 
 
Je moet met twee zijn om ‘n uitweg te vinden 
Geen twijfel mogelijk, ik kom terug 
Als je het juiste pad kwijt bent 
Dan leid ik je terug. 
 
Zoek niet om een glimlach te vinden 
Loop niet gewoon om er op tijd te zijn. 
Wees verbaasd, simpelweg weggeblazen 
Leef verder zonder van je wolk te komen. 
Tuurlijk kan ik een licht aanlaten, 
Kan ik een licht aanlaten voor jou. 
 
Tuurlijk kan ik een zacht lied spelen, 
Ik kan wat tokkelen, of de zachte drum zijn 
Tuurlijk kan ik een zacht lied spelen, 
Een zacht lied spelen voor jou. 
 
Ik heb jou nodig  
om mijn hart te laten spreken 
Om lucht te happen en te blijven ademen 
Je moet met twee zijn om de sfeer te voelen 
Ik wacht op jou. 
 
Het trof me opnieuw, we zijn beiden gelijk 
Maar wat jij maakt,  
verschijnt in alle vormen. 
Ik zou indruk willen maken, maar desondanks 
kan ik de nacht niet veranderen naar dag 
Dus tuurlijk kan ik een licht aanlaten, 
kan ik een licht aanlaten voor jou. 
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Welkom 
 
Op dagen zoals Allerheiligen en Allerzielen - nog maar net voorbij - 
waren wij wellicht gevoeliger voor de beslissende momenten in een 
mensenleven. 
Ook bij het einde van het kerkelijk jaar, 
komt de eindtijd meer en meer ter sprake in verhalen en parabels. 
Hoe zal dat einde zijn?  
Zal ik mijn bestemming bereiken in dit leven, na dit leven?  
Is er wel leven ‘hierna’?  Zal ik daaraan deelhebben? Wat moet ik daarvoor 
doen? Of wordt het ons zomaar gegeven? Wees waakzaam ! 
 
Vandaag horen we een oproep tot wijze waakzaamheid, 
een oproep om te willen zien waar het op aankomt: 
de gekende parabel van de wijze en de dwaze bruidsmeisjes. 
Een oproep ook tot ons om wijs en waakzaam te werken 
totdat de Heer komt. 
Omdat  wij daarin vaak tekortschieten, 
vragen wij Hem om ontferming. 
 
Gebed om ontferming   
 
Vaak denken we al vlug  
dat iets voor ons te moeilijk is,  
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,  
dat het onze krachten te boven gaat.  
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,  
Heer, ontferm U over ons. 
 
Soms ontbreekt ons de wil  
om de handen uit de mouwen te steken,  
Christus, wij bidden om wilskracht,  
zodat we met overtuiging kunnen doen  
wat de wereld mooier en beter maakt.  
Christus, ontferm U over ons. 
 
Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens  
niet om in concrete daden, blijven onze beslissingen dode letter.  
Om doorzettingsvermogen bidden we 
zodat we al niet bij het eerste obstakel de moed opgeven.  
Heer, ontferm U over ons. 
 
Lofzang 
 
Eer aan God in de hoge, 
Schepper van hemel en aarde. 
Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 
 
Vrede op aarde onder mensen 
die handen reiken van volk tot volk 
en zich verzoenen met elkaar 
tot een wereld zonder grenzen. 
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Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 
en om hun streven naar eerbied 
voor alles wat in zijn schepping leeft. 
 
Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een Verbond  
met de kleinen en de zwakken 
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 
 
Vrede op aarde aan alle mensen 
en zalig zij die vrede stichten, 
want zij worden kinderen van God genoemd. 
 
Moge Hij welbehagen vinden in ons, 
als volk onderweg, 
in het voetspoor van Jezus, 
onze Messias en onze Heer. Amen.  
 
 
Openingsgebed 
 
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 der Wijsheid 
 
12  Stralend en onvergankelijk is de wijsheid 
en zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben 
en gevonden door wie haar zoeken. 
13  Aan wie haar begeren 
laat zij zich gauw kennen. 
14  Wie vroeg voor haar opstaat, 
hoeft zich niet moe te maken, 
want hij vindt haar voor zijn deur.  
15  De gedachten op haar richten 
getuigt van een volmaakt inzicht 
en wie wakker blijft voor haar 
zal snel vrij van zorgen zijn. 
16  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. 
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Tussenzang:  Psalm 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 7-8  
 
Refr.:  Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel. 
 
God, mijn God zijt Gij, 
ik zoek U met groot verlangen. 
 
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 
als dorre akkers naar regen. 
 
En zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 
beschouw ik uw macht en uw glorie. 
 
Meer waard dan het leven is mij uw genade, 
mijn mond verkondigt uw lof. 
 
Ik zal U prijzen zolang ik leef, 
mijn handen uitstrekken naar U. 
 
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 
mijn mond zal U jubelend danken. 
 
Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk 
dan houd ik stil in gedachte. 
 
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, 
ik koester mij onder uw vleugels. 
 
 
Tweede lezing:   (1 Tes. 4, 13-18) 
 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 
 
13  Broeders en zusters,  
wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn,  
zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen,  
die geen hoop hebben.  
14  Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan,  
dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen  
samen met Hem meevoeren.  
15  En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:  
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,  
wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan.  
16  Want wanneer het bevel gegeven wordt,  
als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken,  
dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen,  
en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn;  
17  daarna zullen wij die nog in leven zijn,  
tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken  
in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet.  
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.  
18  Troost elkaar dus met deze woorden. 
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Lied:   Psalm 25 - Naar U gaat mijn verlangen Heer  (ZJ 113) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xbxUP9hzcAY 
 
Refr.: Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Zoudt Gij ooit mij te schande maken, 
neen, voor allen die op U wachten 
zijt Gij een goede en betrouwbare God. 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,  
zet mij op het spoor van uw waarheid. 
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Evangelie:  (Mt. 25, 1-13) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen de volgende gelijkenis: 
1  Het zal met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes,  
die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet.  
2  Vijf van hen waren dom en vijf verstandig.  
3  Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie.  
4  Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen.  
5  Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in.  
6  Midden in de nacht klonk er geroep:  
`Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!''  
7  Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde.  
8  De domme zeiden tegen de verstandige:  
`Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.''  
9  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.''  
10  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.  
11  Later kwamen ook de andere meisjes en riepen:  
`Heer, heer, doe open voor ons.''  
12  Maar hij antwoordde: `Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.''  
13  Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur. 
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Overweging(en) 
 
 Je weet vaak maar wat iemand doet wanneer die er niet (meer) is. Zo 
kwam ik in veel kerken waar, als ik arriveerde alles klaar stond. Om te beginnen 
was de deur al geopend. De lichten en kaarsen brandden, de verwarming stond 
aan, de boeken lagen klaar…. De kelk, schaal, hosties, de kannetjes (mét water 
én wijn), alles was waar ik het kon verwachten. Tot de coronamaatregelen roet 
in het eten gooiden… en ik aan veel dingen uit veiligheidsoverweging zelf moest 
denken.  Het is maar één voorbeeld maar laat het een gelegenheid zijn om dank 
te zeggen aan alle (meestal) vrijwilligers die week na week trouw op post zijn en 
de kerkgemeenschap mee helpen dragen.  
 Niet alleen in de kerk maar in heel de maatschappij is er zoveel dat we  
vanzelfsprekend vinden maar dat het eigenlijk niet is: bv. de trouwe zorg van 
mensen voor elkaar, dag in dag uit, soms 24/7, professioneel of in 
familieverband of tussen buren, vrienden, kennissen. Sommige mensen merk je 
niet op, maar ze zijn er wel. Ze doen in alle bescheidenheid wat ze moeten doen, 
houden de boel draaiend, netjes, gesmeerd… Mogen we dus alle mensen die ons 
ten dienste staan (zeker in deze coronacrisis) voldoende danken en waarderen.  
 Ik denk ook aan die mevrouw die me vertelde hoe ze met de wagen 
zonder benzine viel. Haar man ging altijd tanken en toen hij gestorven was, had 
ze er nooit bij stilgestaan dat ze dat nu zelf moest doen, ze zat ook met haar 
hoofd vol verdriet en was in rouw. Totdat ze daar langs de weg stilstond. Ze zei: 
“Ik heb in mijn onmacht gehuild en gevloekt; plots kwamen alle opgekropte 
emoties naar boven en werd voor mij het definitieve van zijn heengaan duidelijk. 
’t Was alsof dit dan pas doordrong.”  
 Terzelfdertijd is het goed te beseffen dat we niet altijd op een ander 
moeten of kunnen rekenen. Voor sommige dingen moet je zelf zorgen en niet 
altijd denken of erop vertrouwen dat een ander het wel zal doen of gedaan 
hebben. Daarover gaat het in het Evangelie van vandaag. Ze moeten zelf zorgen 
dat de vlam niet dooft en dat hun lampjes brandend kunnen gehouden worden. 
Brandstof geraakt vroeg of laat op en dus moet er bijgetankt worden.  
 In het voorbeeld van daarnet, van die weduwe, was dit letterlijk zo. Maar 
er zijn veel voorbeelden uit ons leven waar dit verhaal voor model kan staan. 
Ons lichaam bijvoorbeeld kan op verschillende manieren zonder brandstof komen 
te staan. Wanneer ‘je beer grolt’, dan is dit een duidelijk signaal. Maar sommige 
tekens zien we vaak te laat. Wanneer we geestelijk door onze reserves gaan, dan 
dreigt een burn-out of een depressie. De vraag is niet alleen, “Welk zijn de 
knipperlichtjes voor lage geestelijke brandstof ?”, maar ook “Hoe vullen we die 
brandstof terug aan ?”  
 Het is goed je energievreters en je energiebronnen te kennen. Die zijn 
voor elke mens verschillend. Zo is voor de meesten werken in de tuin een 
energiebron, een middel om het hoofd leeg te maken en te ont-stressen, terwijl 
dit voor mij juist een energievreter is, iets waar ik tegenop zie en weinig deugd 
aan beleef. Maar gelukkig heb ik andere energiebronnen die mijn geestelijk vat 
op peil houden en aanvullen. Hoe dan ook we moeten allen onze lichamelijk en 
psychische brandstofmeters in de gaten houden en tanken wanneer nodig. Dat 
geldt eveneens voor ons relationeel bezig zijn, want een mens kan en gaat niet 
alleen door het leven. Liefde is een werkwoord, we hadden het er onlangs nog 
over. Iedereen gaat ermee akkoord dat het ‘vaatje liefde’ af en toe moet 
aangevuld worden. Dat gaat niet vanzelf, vraagt inspanning, kost moeite. Zorg 
zelf maar voor liefdesolie die het vuur in een relatie brandend houden. 
 En wat gezegd van ons ‘religieus’ bezig-zijn ? Ik vermoed dat velen er niet 
bij stilstaan dat ook dat vaatje moet bijgevuld worden. Mensen denken vaak, “ik 
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ben ooit gedoopt, gevormd, gehuwd in de kerk, voilà dat is voldoende voor de 
rest van mijn dagen.” Ik vrees dat het religieus vlammetje in zo’n geval niet 
meer dan een waakvlammetje zal zijn, dat bij de minste tegenwind uitgeblazen 
wordt. Waar putten wij geestelijk olie ? Een viering, een tekst, gebed, een 
bezoek aan een abdij of kerk, één of andere parochiale of caritatieve activiteit … 
het kan allemaal ‘bron’ zijn. Hoe gaan we dat nu doen en beleven in deze nieuwe 
lockdown? En last but not least is er natuurlijk nog Gods genade: God die ons, 
zijn lievelingen, geeft wat we nodig hebben… maar niet zonder onze instemming, 
openheid of verlangen. Sint-Maarten komt ook niet bij kinderen die geen 
schoentje hebben gezet…   

Miguel Dehondt 
 
-------- 
 
Als ik in mijn lamp geen olie meedraag  
en Gij zoudt mij vanavond vragen:  
‘Kom naar het feest dat ik heb klaargemaakt’,  
ik zou mijn weg tot bij U niet vinden, mijn lamp is zonder vuur. 
 
Ze heeft langdurig klaargestaan, tot aan de rand gevuld  
met olie van reisvaardigheid, - de vlam ontstoken.   
Ik dacht dat Gij zoudt komen en ik was bereid. 
 
Maar Gij liet op U wachten en mijn gedachten  
dwaalden weg van ’t feest waarvoor ik klaar moest staan. 
 
En op de lange duur vermoeid van waakzaam speuren  
en luisteren aan de deur of Gij zoudt komen,  
waren mijn ogen toegegaan  
en ’t kruikje olie van mijn hoop geraakte leeggebrand.   
Ik had geen voorraad bij de hand. 
 
Mijn aandacht voor uw bruiloftsfeest  
was aan de grauwheid van de tijd tot op de draad versleten. 
Ik was gewoon vergeten mijn lamp van olie te voorzien  
en leefde met gedoofde vuren. 
 
Nu kom ik danken voor de uren  
dat Gij geduldig mij hebt aangezien en mij ’t verdriet bespaarde  
dat ik in angst en duisternis de weg zou zoeken naar uw feest. 
 
Beadem mij met warmte van uw Geest  
dat ik ontwaak en opsta uit verloren dromen om met mijn lamp,  
gevoed door olie van rouwmoedigheid gelukkig naar U toe te komen.  
  

(Marcel Weemaes) 
 
-------- 
 
Wees waakzaam  
want voor je het beseft 
heeft de consumptiewereld 
met je diepste dromen  
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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. 
 
 
Woorden van geloof  
 
Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap 
die bekommerd zijn om elkaar, 
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten. 
 
Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is 
als wij de anderen recht doen, het positieve in elkaar zien, 
als wij niemand uitsluiten, 
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is. 
 
Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn, 
een stukje Rijk Gods. 
 
Ik geloof dat God van ons vraagt  
dat we ons samen zouden inzetten  
om anderen hoop en uitzicht te bieden. 
 
Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn, 
die willen bouwen aan de toekomst. 
 
Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken 
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen. 
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Voorbeden  
 
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. 
 
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. 
Laten wij bidden… 
 
Om waakzaamheid in onze sociale contacten willen wij bidden.  
Dat mensen elkaar niet aankijken en beoordelen op wat ze verdienen,  
maar dat wij oog en oor hebben voor elkaars zorgen en angsten  
en met elkaar onze vreugden mogen delen. 
Laten wij bidden… 
 
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. 
Laten wij bidden… 
 
 
Lied(eren):  Blijf bij mij (Bleibet hier) -  Taizé 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7eE6mtqFHuw 
 
Blijf bij Mij en waak hier met Mij. 
Waak en blijf bidden. Waak en blijf bidden. 
 
Bleibet hier und wachet mit mir.  
Wachet und betet. Wachet und betet 
 
 
Gebed over de gaven 
 
U, 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. 
 
Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, heilige en sterke God. 
De wereld draagt U in uw hand en U waakt over alle mensen. 
U brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen  
en met toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. 
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Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid, 
geen andere Waarheid maakt ons vrij. 
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult. 
Wij danken U voor de liefde die U ons toedraagt in Jezus Christus. 
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen 
en prijzen uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer,… 
 
Hemelse Vader,  
met eerbied noemen wij uw naam. 
Altijd bent U met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, 
bent U bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt  
rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met Brood en Beker. 
 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs 
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift 
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
 
Daarom bidden wij, almachtige God: 
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt  
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden 
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Oneindig goede Vader, 
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 
en wij verkondigen de liefde die U ons betoont. 
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 
Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon 
die zijn Leven heeft gegeven en zijn Bloed vergoten 
opdat voor alle zoekers  
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 
Barmhartige God, 
laat de Geest van Jezus in ons wonen 
en vervul ons met uw liefde. 
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed 
en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken. 
 
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Lode, 
leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan 
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 
 
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; 
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, 
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt. 
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Erbarm U, Vader, 
over onze broeders en zusters  
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, 
en over alle gestorvenen waarvan U alleen het geloof hebt gekend. 
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
 
En als ook onze weg ten einde loopt, 
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. 
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen; 
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, 
met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn, 
dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
 
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 
 
Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden 
ging Jezus geregeld de berg op om er Zich biddend te bevoorraden. 
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden 
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad:  
 Onze Vader... 
 
Vergeef ons Heer wanneer wij indommelen in plaats van waakzaam te blijven. 
Houd ons hart brandend door U en voor U. 
Dan zullen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk ... 
 
 
Vredeswens 
 
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 U onze Gids en ga ons voor. 
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
Lam Gods 
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Communie 
Lied:  Abide with me – Military Wives Choir 
 
De Schot Henry Francis Lyte schreef het lied in 1847 op zijn sterfbed. Hij leed aan 
tuberculose. Drie weken na de voltooiing van het lied stierf hij. 
Het lied is een gebed waarin God gevraagd wordt aanwezig te zijn in leven en sterven en 
tijdens beproevingen. Uitgangspunt voor het lied was het verhaal van de 
Emmaüsgangers (Lucas 24,29). 
De melodie werd er door de Engelse organist William Henry Monk in 1861 aan 
toegevoegd.Het lied bestaat uit 8 coupletten. (bron: https://muzikum.eu/nl/123-9985-
233641/don-moen/abide-with-me-songtekst.html#ixzz6d0YQekLa) Afhankelijk van de 
uitvoering verschilt het aantal gezongen en gekozen strofen.   
Het lied bestaat ook in Nederlandse versie als Blijf mij nabij (ZJ 811) met een eigen 
vertaling van A. den Besten, W. Barnard en W.J. Van der Molen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4J-oP1esgt4 
 
Abide with me;  
fast falls the eventide; 
The darkness deepens;  
Lord, with me abide; 
When other helpers fail  
and comforts flee, 
Help of the helpless,  
oh, abide with me. 
 
I need Thy presence  
every passing hour. 
What but Thy grace can foil  
the tempter’s power? 
Who, like Thyself,  
my guide and stay can be? 
Through cloud and sunshine,  
Lord, abide with me. 
 
I fear no foe, with Thee  
at hand to bless; 
Ills have no weight,  
and tears no bitterness; 
Where is death's sting?  
Where, grave, thy victory? 
I triumph still, if Thou abide with me. 
I triumph still, if Thou abide with me. 
 
 
Slotgebed  
 
Het gebeurt wel vaker:  
we vinden zoveel dat ons gegeven is, vanzelfsprekend,  
we verliezen ons in de drukte van elke dag…  
onze lamp gaat uit, onze olie is op.  
God en Vader, 
maak van ons wakkere mensen  
die geen kansen laten liggen  

Blijf bij mij Heer,  
nu het snel donker wordt 
De duisternis wordt dieper,  
blijf bij mij Heer 
Als vrienden mij teleurstellen  
en hulp wegvalt 
Hulp van de hulpelozen,  
blijft U dan bij mij 
 
Ik heb Uw aanwezigheid  
elk uur nodig. 
Wat anders dan Uw genade kan op 
tegen de kracht van de beproever? 
Wie zoals Uzelf,  
kan mijn gids en steun zijn? 
Blijf bij mij Heer,  
doorheen wolk en zonneschijn 
 
Ik ben niet bang voor vijanden  
wanneer U naast mij staat 
Ziekte heeft geen verpletterend 
gewicht, tranen zijn niet bitter 
Dood, waar is je angel? 
Graf, waar is je overwinning? 
Ik zal altijd overwinnen,  
als U bij mij blijft. 
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om de wereld van morgen vooruit te helpen.  
Moge wij waakzaam blijven, niet indommelen,  
en bewust blijven van uw nabijheid. 
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen. 
 
Zegen 
 
 
Dessertje:  
 
Zet een kaars voor je raam vannacht – Rob de Nijs   
 
https://www.youtube.com/watch?v=TmYkQlPfVp8 
 
Je bent het werk en de mensen moe, eindelijk weer alleen. 
De trap op naar je kamer toe, de stilte om je heen. 
Ze lachen om je als je zegt, dat je je eenzaam voelt. 
Was er maar iemand die luisterde, die weet wat je bedoelt. 
 
Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. 
Zet een kaars voor je raam vannacht en ik kom naar je toe. 
 
Wanneer je zegt bij andere mensen dat je je eenzaam voelt 
Wees dan gerust, er is altijd iemand die weet wat je bedoelt.  
 
Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan vannacht een kaars voor je 
venster, en bescherm de vlam tegen de adem van de wind. 
En als ik dan bij je ben, dan doven we samen de vlam. 
 
Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht 
Zet een kaars voor je raam vannacht, hmmm 
 
Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht 
Zet een kaars voor je raam vannacht en ik kom naar je toe. 
 

Thuisverzorgster roept op: “Zet een kaars 
voor je raam vanavond” 
 
Heist-Goor. Blijf thuis en zet een kaars voor je raam als 
teken van medeleven met de slachtoffers van het 
coronavirus en hun nabestaanden. Die oproep stuurde 
thuisverzorgster Rebecca Van Baelen (25) de wereld in op 
de Facebookgroep 'Buren-alarm Heist-Goor' (Heist-op-den-
Berg). 
Volgens Rebecca Van Baelen zijn er op dit moment twee 
soorten helden: de mensen die werken in de zorgsector, de 
voedingsketen of bij de hulpdiensten, en zij die zo veel 
mogelijk thuisblijven en vermijdbare verplaatsingen 
ontwijken. Aan die laatste groep vroeg de thuisverzorgster 
om zich gisteravond solidair te tonen door een kaarsje voor 
het raam of aan de deur te zetten. 
 
“Ik zag dat er in enkele naburige gemeenten gelijkaardige 

initiatieven worden genomen. Het is een teken van medeleven met de coronapatiënten 
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die momenteel in de ziekenhuizen liggen, de slachtoffers en hun nabestaanden. Tegelijk 
geef je met zo'n kaarsje aan dat je thuis zit en alle onnodige verplaatsingen vermijdt. Je 
voorkomt dus de kans op het doorgeven van het virus.” 
De oproep van Van Baelen kon vooraf op veel positieve reacties rekenen. “Het is nu van 
het grootste belang dat iedereen goed voor elkaar zorgt en de juiste beslissingen neemt”, 
zegt de thuisverzorgster, die beroepshalve vooral met oudere mensen te maken krijgt en 
bij hen de angst en de spanning voelt. (kvro – Nieuwsblad) 
 
 

 
MENSEN BRANDEN KAARSJE VOOR 
SLACHTOFFERS CORONAVIRUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NVDR: Let op: Brandende kaarsen zijn open vuurhaarden !  
  Gebruik (thuis)  energiezuinige en veilige LED-(thee)lichtjes. 
 
 
 
 


