
Bezinning  
 
Uiteindelijk wordt je leven niet gemeten 
naar de grootte van je bezit 
of naar hoeveel en welke gaven en talenten  
en mogelijkheden je gegeven zijn. 
 
Een mens die veel heeft en veel kan 
is daarom niet meer mens dan een andere. 
En wat je hebt en wat je kan 
is eigenlijk bijkomstig en doet niet ter zake in Gods ogen. 
 
Een mensenleven wordt gemeten aan de vraag 
wat je ermee gedaan hebt: met dat bezit, 
met die gaven en talenten. 
 
Met andere woorden : 
is de wereld en de mens er iets beter van geworden, 
een beetje meer wereld en mens van God ? 
Is Gods liefde in jou zichtbaar geworden? 
 

Gebed. 
 
God en Vader, 
In het evangelie van vandaag  
heeft uw zoon ons opgeroepen 
onze talenten niet te verstoppen 
maar ze in te zetten voor Uw Rijk 
en het geluk van alle mensen. 
Neem onze aarzeling weg  
en beziel ons met uw Geest  
om in te gaan op Uw uitnodiging. 
We vragen het u door Jezus Christus 
Uw zoon en onze Broeder. Amen. 
 

Zending en zegen 
 
Aan ons allen heeft de Heer zijn gaven uitgedeeld.  
Hij nodigt ons uit om onze talenten in te zetten  
voor het geluk van anderen,  
Daartoe wil God ons zegenen en zenden,  
Hij die is Vader, Zoon en H. Geest. Amen 
 
 

33ste zondag door het jaar 

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

Inleiding 
 
De liefde van God is geen geschenk om ongebruikt te laten liggen.  
Hij nodigt ons uit om aan de slag te gaan 
Elke mens, heeft van God talenten gekregen  
om zijn of haar steentje bij te dragen.  
aan een samenleving waar elke mens kansen krijgt om te leven.  
Jezus noemt dit ‘Koninkrijk van God’.  
Dat Koninkrijk komt er als ieder doet wat hij kan en zijn talenten niet begraaft.  
 

Moment van inkeer  
 
God Heeft elk van ons talenten gegeven  
Omdat wij niet altijd op zijn uitnodiging ingaan  
willen we eerst om vergeving vragen. 
Heer, gij hebt elke mens talenten gegeven  
om zich in te zetten voor het geluk van anderen.  
Help ons om de kansen te zien om goed te doen.  
Heer ontferm u over ons, Heer wees goed voor ons 
 

Openingsgebed 
 
God en Vader, 
aan elk van ons hebt Gij talenten toevertrouwd. 
Open ons hart voor uw woord opdat we uw uitnodiging horen  
en elk, met onze mogelijkheden, uw gaven gebruiken in dienst van medemensen 
en onze samenleving. Zo kan uw Koninkrijk waar worden in ons midden.  
We vragen het U door Christus onze Heer. Amen. 

 
Lezing 

 
Spreuken 31,10-13, 19-20, 30-31 



Het is een loflied op de ijverige vrouw die haar talenten gebruikt  
voor haar man, familie en medemensen.  
Het is de auteur vooral te doen om de gelovige houding  
die mensen maakt tot mensen naar Gods bedoeling.  
 
Een flinke vrouw, wie zal haar vinden? 
Zij ,is meer waard dan edelstenen. 
Haar man kan zich op haar verlaten, 
 want zij zal zijn geld niet verkwisten . 
Zij stelt hem nooit teleur 
 en maakt hem gelukkig, haar leven lang . 
Zij kiest met zorg en kennis wol en linnen 
 en bewerkt die met vaardige hand . 
Zij pakt het werk krachtig aan 
 en het zware werk schrikt haar niet af . 
Zij ziet dat de zaken er goed voorstaan, 
 zelfs ’s nachts haar haar lamp niet uit . 
Zij strekt haar handen uit om te spinnen en te weven . 
Zij opent haar hand voor de behoeftige 
 en strekt haar armen uit naar wie in nood is . 
Wat zij zegt, is vol wijsheid ; 
 haar vermaningen zijn altijd vriendelijk . 
Zij let op het reilen en zeilen van haar gezin 
en voor het brood op tafel heeft zij gewerkt . 
Haar kinderen zijn trots op hun moeder     
 en haar man is vol lof over haar . 
‘Vele flinke vrouwen kunnen er zijn, zegt hij,  
    maar gij overtreft ze allemaal .’ 
Een mooi voorkomen is bedrieglijk 
 en uiterlijke schoonheid gaat voorbij . 
Maar de vrouw die ontzag heeft voor de Heer,     
moet geprezen worden . 
Laat haar genieten van de vruchten van haar werk    
 en iedereen in de stad met lof over haar spreken . 
 

Evangelie 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
 
In die tijd vertelde Jezus deze gelijkenis: 
“Er was eens een man die op reis moest naar het buitenland. 
Voor zijn vertrek riep hij zijn knechten bij zich  
en vertrouwde hen zijn bezit toe. 
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee  
   en aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. 
Daarop verrok hij. 
Wie de vijf talenten gekregen had,  

   ging er onmiddellijk mee handelen  
   en verdiende er nog vijf bij. 
Zo deed ook de tweede: hij verdiende er twee bij. 
Maar de laatste die één talent gekregen had,  
   ging een gat in e grond graven  
   om het geld van zijn heer goede te bewaren. 
Na lange tijd kwam de heer terug,  
   riep zijn knechten bij zich en hield afrekening met hen. 
Wie vijf talenten gekregen had, 
    kwam naar voor met nog vijf talenten en zei: 
‘Heer vijf talenten hebt ge mij gegeven 
Ziehier, ik heb er nog vijf bijverdiend.’ 
Zijn heer zei tot hem: 
  ‘Uitstekend, goede en trouwe knecht, 
   over weinig waart gij trouw, over veel zal ik u aanstellen. 
   Kom delen in de vreugde van uw heer.’ 
Ook die twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: 
  ‘Heer, twee talenten had ge mij gegeven. 
   Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.’ 
Zijn heer zei tegen hem: 
  ‘Uitstekend, goede en trouwe knecht. 
   Over weinig waart gij trouw, over veel zal ik u aanstellen. 
   Kom delen in de vreugde van uw heer.’ 
Ook wie het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: 
  ‘Heer, ik weet dat gij een streng man zijt. 
Gij oogst zonder te zaaien en haalt binnen zonder te maaien. 
Ik was bang uw geld te verliezen. 
Daarom heb ik uw talent in de grond gegraven.  
Kijk hier hebt ge terug wat van u is.’ 
Maar zijn heer antwoordde: 
‘Gij slechte en bange knecht, 
ge wist dat ik oogst zonder te zaaien  
en binnenhaal zonder te maaien. 
Ge had dus mijn geld op de bank moeten zetten. 
Dan had ik het nu met rente teruggekregen.’ 
En tot zijn dienaren zei de heer: 
  ‘Gooi deze nutteloze knecht buiten, de duisternis in. 
   Daar kan hij jammeren en knarsetanden.’ 
 

Voorbeden  
 
Bidden we nu vol vertrouwen tot God onze Vader,  
die ons de zorg voor zijn Rijk toevertrouwt. 
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