
een beetje olie en het lampje brandde. 
Het speelde voor onze ogen, elke dag,  
en danste als vanzelf  
op het ritme van ons hart en van het jaargetij. 
 
Maar de eerste olie raakte op  
en ’t vlammetje verflauwde,  
werd als niets. 
Het smeulde slechts, onmerkbaar stil. 
Toen zijn we zelf op zoek gegaan  
naar olie om te branden. 
Want zonder vlam en zonder licht  
was het alsof er in het leven  
niets meer te verwachten viel. 
 
De hemel in je hart  
is een vlammetje dat enkel maar blijft branden  
als we olie aanleggen,  
olie als bezieling van mensen die naast ons gaan,  
als gebeden in de stilte,  
als offers, gebracht zonder woorden. 
 
De hemel in je hart  
is een kleine vlam  
die niet vanzelf blijft branden  
maar die olie vraagt… 
Wij moeten waakzaam zijn.    

 Manu Verhulst 
 

Slotgebed. 
 
God en Vader, 
Help ons waakzaam te blijven, onze ogen en ons hart open te hou-
den 
voor de tekenen van uw aanwezigheid in onze wereld. 
Leer ons te kijken, met de bril van het evangelie, naar de mensen  
en mee te bouwen aan een wereld waar iedereen kansen heeft 
om te leven in vrede en geluk. 
Dan zullen we eens mogen aanzitten  
aan het feestmaal van uw liefde.  
We vragen het door Jezus Christus, Uw zoon en onze Heer. Amen. 
 
Moge God ons zegenen met Zijn wijsheid  
en ons helpen om steeds meer te te groeien naar zijn Licht.  
Hij die is, Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 

32ste zondag door het jaar 

 
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

Inleiding 
 
We worden herinnerd aan Gods droom van vrede en levenskansen 
voor iedereen. Een opdracht om mee te werken en goede keuzes 
te maken in ons leven.  
De parabel over de wijze en de dwaze bruidsmeisjes is een oproep 
tot waakzaamheid, om te zien waar het er voor christenen op  
aankomt: Jezus’ voorbeeld na te volgen en Zijn boodschap in 
praktijk te brengen.  
Leven met hoop op het eeuwig leven en ons ondertussen, ons in 
te zetten ‘totdat Hij komt’. Dan zullen we welkom zijn op Gods 
feestmaal. Laten we ook bijzonder bidden om kracht en sterkte in 
deze pandemie.  

 
Moment van inkeer  

 
Heer Jezus, wij hebben zoveel om aan te denken, zoveel te doen,  
dat we soms vergeten uit te kijken naar uw komst. 
Heer, ontferm U over ons. Heer, wees goed voor ons 
 

Gebed 
 
God en Vader,  soms vinden wij alles zo vanzelfsprekend 
en gaan we voorbij aan de opdracht om Uw zoon na te volgen. 
Schud ons wakker, opdat we ingaan op uw vraag om mee te 
werken aan uw droom over deze wereld.  
Help ons waakzaam te zijn, en ons niet neer te leggen bij  
onrecht en verdriet. Open ons hart voor uw woord dat we uitzien 
naar uw komst. Dat vragen wij U door Jezus Christus Uw zoon 
en onze Heer. Amen. 

 



Lezing Wijsheid 6, 12-16 
 
De wijsheid straalt als de zon en haar schoonheid vergaat nooit. 
Het is niet moeilijk haar te vinden. 
Als men haar de moeite waard vindt,  zal men haar zeker vinden. 
Nog voordat in de mens het verlangen is gerijpt naar wijsheid, 
heeft zij zich al aan hem bekend gemaakt. Men hoeft niet vroeg op 
te staan of zich moe te maken om de wijsheid te zoeken. 
Men vindt haar vlak bij de deur. 
In gedachten met haar bezig zijn getuigt reeds van een juist inzicht. 
En wie om haar wakker ligt, zal algauw geen moeilijkheden meer 
kennen. Want de wijsheid gaat zelf rond en zoekt naar de mens die 
haar waardig is. Op zijn levensweg komt zij hem liefdevol tegemoet 
en bij elke beslissing staat zij hem ter zijde. 
 

Evangelie Mt. 25, 1-13 
 
In die tijd vertelde Jezus deze gelijkenis: 
“  Het gaat met het hemelse koninkrijk  
zoals met tien bruidmeisjes die met hun fakkels de bruidegom tege-
moet trokken. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf wijs. De 
dwazen namen wel hun fakkels mee, maar geen olijfolie. De wijzen 
echter namen met hun fakkels tevens kruikjes olie mee. Toen de 
bruidegom maar niet kwam, dommelden zij allen in en vielen in 
slaap. 
Midden in de nacht werd er geroepen: ‘Daar is de bruidegom. Ga 
hem tegemoet!” Onmiddellijk waren alle meisjes wakker en maak-
ten hun fakkels klaar. Nu zeiden de dwazen tot de wijzen: 
‘Wij krijgen onze fakkels niet aan. Geef ons wat olie om onze fak-
kels erin te drenken.’ Maar de wijzen antwoordden: ‘Neen, er mocht 
niet genoeg zijn voor ons en u samen. Ga liever zelf wat olie ko-
pen.’ Toen zijn onderweg waren om olie te gaan kopen, kwam de 
bruidegom en de bruidsmeisjes die klaar stonden trokken met hem 
mee om bruiloft te vieren. De deur ging op slot; Later kwamen ook 
de andere bruidsmeisjes terug en zeiden: ‘Heer doe open, laat ons 
binnen.’ 
Maar hij antwoordde: ‘Voorwaar ik zeg u:  ik ken u niet’.” 
En Jezus besloot: “Wees dus waakzaam, want de bruidegom komt 
op een uur dat gij niet kent.” 
 

Voorbeden  
 
Bidden we voor mensen die geen toekomst meer zien,  
die het wachten op iets positiefs hebben opgegeven.  
Dat zij medemensen mogen ontmoeten die hen begrijpen en hen 
helpen om weer op weg te gaan. Laten we bidden 

Bidden we voor de mensen uit de zorgsector,  
de vele verzorgenden en verpleegkundigen, de artsen  
en voor de mensen die werken in testcentra.  
Dat ze steun vinden bij elkaar en kracht vinden in hun zorg voor 
de mensen die getroffen zijn het Coronavirus en in de waarde-
ring van medemensen. Laten wij bidden  
 
Bidden we voor onszelf en alle christenen. Dat we luisteren naar 
Jezus’ boodschap en ons door Gods wijsheid en liefde laten  
leiden bij onze keuzes en beslissingen. Dat wij zorg dragen voor 
anderen en voor de schepping die ons is toevertrouwd. 
Laten we bidden 
 
God toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig 
voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf  
en over de mensen die hen dierbaar zijn. 
 
Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen 
zijn, aan mensen zonder vrienden of familie. Sterk allen die  
werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en 
kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen.  
Geef kracht aan alle mensen die blijven werken  
om ons van het nodige te voorzien.  
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn 
op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen. 
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen 
rondom mij, maak mij zelf tot een teken van uw liefde en  
menslievendheid. Laat ons in stilte bidden 
 

Onze Vader 
 

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. Amen.   

 
Bezinning 

 
Eens kregen wij een beetje olie mee  
- God weet hoeveel en van wie,  
en van welke kwaliteit -  
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