
Eucharistieviering op zondag 15 november2020                   

33ste  zondag door het jaar  
                                                     

Celebrant : Pastor Henk Bloem, pr.  
Zang  : Cantores 
Piano : Brian Lamb 
 

Vanaf juli is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de 
kerkruimte, maar er mag nog steeds niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers. 
Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief 
kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar 
gezamenlijk worden gesproken. 
Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantores. 
 

Openingslied : Dit huis gereinigd en versierd (Cantores) 
 

1 Dit huis gereinigd en versierd, 
      waar Gods gemeente bruiloft viert, 
   staat voor de eredienst gereed,  
      wij komen hier in lief en leed. 
 

     2    In geest en waaarheid bidden wij, 
Dat Christus in ons midden zij, 
Hem love al wat adem heeft. 
Hem love al wat op aarde leeft. 

     
     3   En laat eendrachtig samenzijn 
 Op ons gebed het amen zijn. 
 Kom  haastig, Here Jezus, kom 
 en maak ons tot uw Heiligdom 
 

Kruisteken en begroeting  
 

Schuldbelijdenis. 
Allen bidden: 

Ik belijd voor de almachtige God, 
en voor u allen, dat ik gezondigd heb 
in woord en gedachte, in doen en laten, 



door mijn schuld, door mijn schuld,door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

Priester:    Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven 
Allen: Amen. 
 

Priester:    Heer ontferm U over ons. Allen herhalen 
  Chrristus ontferm U over ons. Allen herhalen 
  Heer ontferm U over ons. Allen herhalen 
 

Lofzang:  Gloria  (Taizé) 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, gloria, halleluja, halleluja 
 
 

Eerste lezing: Uit het boek der 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. 
Roem haar om de vrucht van haar handen 
en prijst haar bij de poorten om haar werken. 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 
 
Antwoordpsalm  



Refrein allen gesproken: 
 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 

Cantores: 
 Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.” 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde. Refr. 

  

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn die, als de regen valt, 
opnieuw gaan stromen. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven.     Refr. 

 

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Tessalonica. 
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. 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

Alleluja (Cantores) 
Halleluja, halleluja, hallelujah. 
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer; 
wie in Mij blijft, draagt veel vrucht. 
Halleluja, hallelujah, halleluja 
 

Evangelie: 



 

Priester : De Heer zij met u. 
Allen : En met uw geest. 
Priester : Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

           volgens Matteüs. 
Allen  : Lof zij U, Christus. 
 

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 andere twee, 
aan een derde één, 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 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 
mij 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. 
Tenslotte 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 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. 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 

Verkondiging        

De bijbel ademt steeds: " Wees niet bang/maar gerust."  
Adam is bang omdat hij naakt is  en verbergt zich voor God  
Jezus zegt tegen verlamde ; wees maar gerust 
Jezus zegt tegen vrouw die hem van achteren aanraakt: Wees gerust 
tegen de blinde Bartimeus zegt men: Rustig maar, sta op  
Jesus wandelt over het water en zegt “Wees niet bang”. 
   En dan is hier iemand die zegt: Ik was bang 
 

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 heilige Geest geboren uit de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven 
Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de doden die  
opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God,de almachtige Vader.  
Vandaar 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 vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen. 
 

Bij de voorbede zingt de cantor aan het begin en aan het einde:  (GVL 399) 
  O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, 

rijk aan liefde, rijk aan trouw,  
bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 

Na iedere voorbede: 
Lector : Laat ons bidden, 
 Allen : Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

Bereiden van het altaar 
 



 

Offerandelied : Aan wat op aarde leeft   (Cantores) 
 

1 Aan wat op aarde leeft geeft Gij het zelfde brood, 
en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. 
geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan, 
bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam. 

    

2 Wie in uw Vlees gelooft geeft Gij uw eeuwig Woord. 
Omdat  Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort. 
Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet 
Omwille van uw dood, omwille van uw Bloed 

 

3 O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen, 
Wij zijn verstrooid geraakt,maar Gij houdt ons bijeen. 
Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt, 
O alvermogend Woord, o licht van eeuwigheid. 

 

Priester: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,       
door God, de almachtige Vader. 

Allen:  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. 

Prefatie: 
Priester : De Heer zij met u.    
Allen  : En met uw geest. 
Priester  : Verheft uw hart.    
Allen  : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Priester : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen  : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Priester  :Ja, het is en voorrecht , een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. 
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons 
gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees gewor-den door de heilige Geest 
en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te 
verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een 
eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen 
stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij 
uw heer-lijkheid en wij juichen en zingen: Heilig. 
 



Cantores: Heilig, heilig, heilig de Heer 
 

Priester: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 
deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot 
Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, 
sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

 WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf 
hem zijn leerlingen met deze woor-den:  
 

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. 

 BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat 
Gij verrezen zijt. 
 

Priester: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw 
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam 
en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden 
vergaderd tot één enige kudde. 
 

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de  hele wereld, dat haar liefde 
volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus, en N., onze bisschop, en allen 
die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der 
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat 
hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, 
de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 



leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 
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  (Allen) 
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. 
 

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Vredesritus 
 Priester: 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. 
Allen: Amen 
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest.  
Lam Gods  (Cantores) 
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. 
 

Tijdens de communie:  Het brood in de aarde gevonden 
 

Het brood in de aarde gevonden,  Het brood van oorlog en vrede, 
het brood door handen gemaakt,  dat dagelijks eendere brood, 
het brood van tranen en zorgen,   het vreemde brood van de liefde, 
dat brood dat naar mensen smaakt  het stenen brood van de dood. 
 

Het brood dat wij duur verdienen,  Dat brood dat wij moeten eten  
ons lichaam, ons geld, ons goed,   om niet verloren te gaan. 
het brood van ons samen leven,   wij delen het met elkander 
die schamele overvloed.    Ons hele mensenbestaan. 
 



Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 

een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 

 
 

                    SLOTGEBED – MEDEDELINGEN – ZEGEN 
 

Slotlied    :  
Cantores: Dankt, dankt nu allen God 
 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en Dankt, dankt nu allen God milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 

Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf  het verleden blijk, 
Het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Onze diepste angst is niet dat wij ontoereikend zijn. 

Onze diepste angst is dat wij mateloos krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons met meeste vrees aanjaagt. 

Wij vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, schitterend, talentvol, 
fantastisch zou zijn? 

Let wel: wie ben je dat je dat niet zou zijn? 

 

Je bent een kind van God. 

Als jij je gedeisd houdt bewijs je de wereld daarmee geen dienst. 

Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken 

Dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt. 

We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren. 

We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar 
buiten te brengen. 

Die bevindt zich niet in slechts enkelen van ons; 

Die is aanwezig in iedereen. 

En als wij ons eigen licht laten schijnen 

Geven wij onbewust anderen toestemming dat ook te doen. 

Wanneer wij bevrijd zijn van onze eigen angst 

Heeft onze aanwezigheid automatisch een bevrijdende werking op 
anderen 

Marianne Williamson 


