
Zondag 8 November 

32e Zondag door het Jaar 

Zorg dat je altijd goed bent voorbereid

 

Ben je goed voorbereid … 
… als je een boodschap gaat doen en geen geld meeneemt? 

… als je op schoolreis gaat en vergeet een lunchpakket klaar te maken? 
… als je het huiswerk niet leert terwijl je weet dat je een proefwerk krijgt? 
… als het achterlicht van je fiets kapot is en je in het donker moet fietsen? 

In de Kerk hoor je vandaag voordat het Evangelie wordt gelezen: 
‘Wees dus waakzaam, want Gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.’ 

De Mensenzoon, dat is Jezus! 
We weten niet wanneer Hij terugkomt.  

Maar kunnen wij ons voorbereiden op zijn komst? 
Luister maar met aandacht naar Jezus woorden. 

 



In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs.  (Mat.  25, 1-13) 

Verteller: Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen  
deze gelijkenis: 

Jezus:  "Het gaat met het Rijk van de hemel 
als met tien meisjes die met hun lampen  
de bruidegom tegemoet trokken. 
Vijf van hen waren dom; 
de andere vijf waren verstandig. 
Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. 
Maar de verstandigen namen samen met hun lampen  
ook kruiken olie mee. 
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,  
dommelden ze allen in en sliepen. 
Maar midden in de nacht klonk er geroep 

Stem:  ‘Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet.’ 
Jezus:  Dadelijk waren al de meisjes wakker  

en maakten hun lampen in orde. 
De dommen zeiden tegen de verstandigen 

Meisje 1: ‘Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit.’ 
Jezus:  Maar de verstandige meisjes antwoordden: 
Meisje 2:  ‘Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.  

Ga liever naar de verkopers en haal wat voor jezelf.’ 
Jezus:  Maar terwijl ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom. 

En de meisjes die klaar stonden,  
gingen met hem mee om bruiloft te vieren.  
De deur ging op slot. 
Later kwamen ook de andere meisjes  
en zeiden: 

Meisje 2: ‘Heer, Heer, doe open!’ 
Jezus:  Maar hij antwoordde: 
Heer:  ‘Luister wat ik jullie zeg: Ik ken jullie niet.’ 
Jezus:  Ben dus waakzaam,  

want je kent de dag niet en evenmin het uur." 

Verteller: Woord van de Heer. 

Om te doen 

Gesprekje Wie is toch de bruidegom in het verhaal van Jezus? 

  Hoe kun jij zorgen dat je steeds voldoende olie voor je lamp hebt? 

     



Bidden  Lieve Jezus,  
U vraagt van ons dat we altijd klaar staan, 
klaar staan voor als U komt. 
Net als de wijze meisjes moeten we ons lampje brandend houden,  
het lampje van het geloof en van de liefde. 
Zonder uw hulp lukt dat niet zo goed? 
Daarom zingen we nu: 

GIVE ME OIL IN MY LAMP 

Give me oil in my lamp. Keep me burning.  Geef mij olie in mijn lamp, 
Give me oil in my lamp, I pray.    houd het brandend. 
Give me oil in my lamp, keep me burning,   Geef mij olie in mijn lamp, ik bid. 
keep me burning ‘till the break of day.   Geef mij olie in mijn lamp, 
        houd het brandend 

Houd het brandend tot de dageraad. 
Refrein:  
Sing Hosanna! Sing Hosanna!   Zing hosanna, zing hosanna, 
Sing Hosanna to the King of Kings!  zing hosanna, voorde Heer, mijn God.               
Sing Hosanna! Sing Hosanna!   Zing hosanna, zing hosanna, 
Sing Hosanna to the King!   zing hosanna, voor de Heer. 

Give me joy in my heart, keep me praising. 
Give me joy in my heart, I Pray. 
Give me joy in my heart, keep me praising, 
keep me praising ‘till the break of day. 

Give me peace in my heart, keep me resting. 
Give me peace in my heart, I pray. 
Give me peace in my heart, keep me resting, 
keep me resting ‘till the break of day. 

Give me love in my heart, keep me serving. 
Give me love in my heart, I pray. 
Give me love in my heart, keep me serving, 
keep me serving ‘till the break of day. 
                                                          
Dit lied is te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=3OGMjDllEJM  

Tip van de week 

Beplak een glazen potje met dun papier  
(vliegerpapier of plaatjes uit een tijdschrift).  
Als alles goed droog is, smeer het dan dun in met  
olijfolie of slaolie. Doe een LED waxinelichtje in het potje.  
Je zult zien dat het licht er prachtig doorheen schijnt. 
Of knutsel een mooie lantaarn. 

https://www.youtube.com/watch?v=3OGMjDllEJM

