Zaterdag 14 november en zondag 15 november 2020
33STE ZONDAG DOOR HET JAAR A
Dan zegt de Heer tegen de dienaar: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en
trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom
krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn
feest.’ (uit Matteüs 25, 14-30)

De evangelielezing van vandaag, stelt ons voor problemen. De juiste
betekenis van de parabel van de talenten, is moeilijk te achterhalen. Maar
het stelt ons de versie voor van Matteüs, die schrijft met het oog op de
problemen van de Kerk van zijn tijd.
Hoe kunnen we dat nu vruchtbaar maken voor ons? Simpelweg door het
gebod van de Heer te onderhouden, meer bepaald het gebod van de liefde
voor de mens in nood!
EERSTE LEZING
Uit het boek der Spreuken (31, 10-13.19-20.30-31)
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!
Het hart van haar man vertrouwt op haar
en het zal hem aan winst niet ontbreken.
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven.
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en werkt ermee tot genoegen van haar handen.
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken
en 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 vluchtig,
maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd.
Bejubel haar om de vrucht van haar handen
en roem haar in de poorten om haar werken.

TUSSENZANG (Psalm 128)
Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
Gelukkig die godvrezend zijt.
Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.
Gelukkig die godvrezend zijt.
Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.
Gelukkig die godvrezend zijt.

TWEEDE LEZING
Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (5, 1-6)
Zusters en broeders,
Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.
U weet zelf heel goed
dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
Terwijl ze zeggen:
'Er heerst vrede en veiligheid',
juist dan overvalt hen plotseling het verderf,
zoals weeën een zwangere vrouw,
en is er geen ontkomen aan.
Maar u, broeders en zusters,
u leeft niet in de duisternis,
zodat de dag u als een dief zou verrassen.
U bent allemaal 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 wakker blijven en nuchter zijn.

EVANGELIE
Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus
zoals die voor ons werd opgetekend door Matteüs (25, 14-30)
Vooraf (verzen 10-13)
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de
bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om
bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook
de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij
antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet. Weest dus
waakzaam, want gij kent dag noch uur.
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
Het is als met iemand die naar het buitenland ging.
Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.
Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan een ander twee en aan een derde één,
overeenkomstig ieders bekwaamheid.
En hij vertrok naar het buitenland.
Degene die de vijf talenten gekregen had,
ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij.
Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij.
Maar die er één gekregen had,
ging een gat in de grond graven
en stopte daar het geld van zijn heer in.
Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug
en hield afrekening met hen.
Degene die de vijf talenten gekregen had,
kwam naar voren met nog vijf talenten en zei:
"Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.''
Zijn heer zei tegen hem:
"Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.''
Ook degene die de twee talenten gekregen had,
kwam naar voren en zei:
"Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.''
Zijn heer zei tegen hem:
"Uitstekend, goede en trouwe slaaf,

in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.''
Ook degene die het ene talent had gekregen,
kwam naar voren en zei:
"Heer, ik heb u leren kennen als een streng man;
u oogst waar u niet hebt gezaaid
en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid.
Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt.
Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.''
Maar zijn heer antwoordde hem:
"Slechte, lamlendige slaaf,
je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid.
Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten.
Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.
Neem hem daarom het talent af
en geef het aan hem die de tien talenten heeft.
Want aan ieder die heeft,
zal gegeven worden en wel overvloedig.
Maar aan degene die niet heeft,
zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.
Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.'
Verder (vers 31)
Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld
van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van
glorie.
WOORDEN VOOR ONDERWEG VAN PASTOOR WILLY
Goede mensen,
Wie had ooit gedacht dat we zo vlug opnieuw gebruik zouden maken van
dit communicatiekanaal om woorden te overwegen die de Bijbel ons week
na week aanreikt. Na de eerste ’Lock-down’ rees de hoop en de
verwachting op beterschap, beterschap voor de individuele mens en voor
de maatschappij. Ondertussen, drie maanden verder, zijn we volop
ondergedompeld in een tweede ‘Lock-down’ die stilaan opnieuw zijn
vruchten afwerpt. Priester Philippe en ikzelf zullen wekelijks woorden
aanreiken die aansluiting vinden bij zowel de lezingen uit de
zondagsviering als bij het leven van elke dag.

Deze novemberdagen ademen een sfeer uit die ons doet nadenken over
de eindigheid van het leven. De natuur nodigt ons daartoe uit. Elk
herfstblad dat neerdwarrelt spreekt ons van de vergankelijkheid van het
leven. Maar in elke dauwdruppel aan de naakte tak tovert de najaarszon
een sprankelend licht dat ons doet dromen over een mooie toekomst.
Ook de wekelijkse lezingen in de liturgie nodigen ons uit na te denken
over het leven. Vorige week mochten we kennis maken met twee
belangrijke levenskenmerken, nl. de wijsheid en de waakzaamheid. Nu
zondag weerklinken twee heel bekende teksten uit het oude en nieuwe
testament: De lofrede op de ‘sterke vrouw’ en de parabel van de
‘talenten’.
Het ‘loflied op de sterke vrouw’ vormt het sluitstuk van het Bijbelboek
Spreuken. In de zondagsviering worden slechts enkele verzen gelezen uit
het begin, het midden en het einde van het loflied. Maar het loont de
moeite het helemaal te lezen: Spreuken 31,10-31. Eeuwenlang heeft men
die tekst beschouwd als een loflied op de ‘degelijke huisvrouw’. Een vrouw
die dag en nacht voor haar gezin in de weer is en die ervoor zorgt dat
haar man een schitterende carrière kan maken ‘in de poorten van de
stad’. Dat de tekst eigenlijk een heel ander soort vrouw presenteert, daar
las men overheen. De keuze van de verzen in het lectionarium wekt de
indruk, dat men het oude beeld heeft willen handhaven. De verzen waarin
‘de sterke vrouw’ als een zelfstandige zakenvrouw optreedt en
beslissingen neemt en waarin zij wijsheid verkondigt en onderricht geeft
zijn weggelaten.
Wie heel de tekst van het begin tot het einde onbevangen leest, merkt dat
de vrouw in het middelpunt van de belangstelling staat. Zij is de enige om
wie het gaat, de enige die optreedt, handelt en doet. Zij is een vrouw met
macht, verstand en invloed. Haar activiteiten binnenshuis en daarbuiten
zijn de spil van alles. Zij is niet de vrouw van een aanzienlijk man, zoals
men vaak dacht, maar haar man is de echtgenoot van een aanzienlijke
vrouw.
Dat Kamala Harris van top tot teen helemaal in het wit verscheen voor
haar toespraak als eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde
Staten is geen toeval. Daarbovenop is zij van Afrikaans-Aziatische origine.
Zij schrijft dus twee keer geschiedenis. Daarmee wil zij een accent geven
aan het werk van zoveel vrouwen vóór haar. Zij zegt letterlijk in haar
overwinningsspeech: ‘Ik sta op de schouders van alle vrouwen die
hiervoor gevochten hebben. Wij hebben de macht om te werken aan een
betere toekomst, generaties van vrouwen, Zwarte, Aziatische, Blanke,
Latina en Amerikaanse vrouwen. Wij en allen die zo hard gevochten

hebben voor vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen.” Zij betrekt ook
haar man, haar kinderen en haar moeder in deze dankwoorden. Zoals de
‘sterke vrouw’ op de laatste bladzijde van het boek Spreuken een
symbolische betekenis heeft, zo staat Kamala Harris hier ook als teken,
als symbool voor een voortschrijdende gelijkwaardigheid van man en
vrouw.
De ‘wijsheid’ die ons vorige week sterk werd aangeprezen krijgt hier
concreet gestalte in een vrouw, de sterke vrouw, die volgens de joodse
traditie gezien wordt als de verpersoonlijking van de Tora: Gods Woord
dat de weg wijst naar het ware leven.
Ik zie de parabel van de talenten als een perfecte aanvulling van de eerste
tekst. Alhoewel de talenten hier bedoeld worden als het bezit van de Heer
die Hij toevertrouwt aan ieder volgens zijn bekwaamheid, hebben wij deze
tekst traditioneel altijd in verband gebracht met de bekwaamheden, de
verstandelijke aanleg of de natuurlijke gaven die een mens bij zijn
geboorte meekrijgt. Dit is trouwens de gewone betekenis geworden van
het woord ‘talent’ in onze taal. God vertrouwt zijn schepping, zijn Woord,
zijn Koninkrijk aan de mensen toe. Hoe gaan de mensen daarmee om?
God heeft zichzelf uitgedeeld. Zijn energie, zijn vindingrijkheid, zijn
scheppingskracht, ja zelfs zijn liefde ligt in onze handen, in onze geest, in
ons hart. Wij zijn de werktuigen waarmee Hij zijn wereld naar de
voltooiing brengt.
Zo een godsbeeld roept ook een ander mensbeeld op. Een kapitaal aan
goddelijke goedheid ligt te sluimeren in ons hart, een kapitaal aan
goddelijke scheppingskracht, vindingrijkheid en geluk ligt in elke mens te
wachten om te renderen, om verdubbeld en vermenigvuldigd te worden.
In elke mens, in elke man of vrouw, maar telkens zo anders gekleurd, zo
anders geteld. De hoeveelheid speelt geen rol. Alleen de bereidheid, de
durf om er mee te woekeren. Het ergste wat ons kan overkomen is ‘neen’
zeggen tegen het leven en dat vergoelijken met te zeggen: Als God het wil
komt het wel in orde. Het gaat hier over vertrouwen. Slechts als je
vertrouwen hebt, breng je iets terecht van de verantwoordelijkheid voor
het jou toevertrouwde. Het is als met de liefde. Liefde is een zaak van
geven en ontvangen. Als je de liefde niet cultiveert, dan sterft ze vanzelf
uit. Wie liefdeloos leeft, zal het beetje liefde dat hij misschien nog heeft,
ook kwijtraken. Maar als je de liefde ter harte neemt, dan groeit ze aan en
krijg je steeds meer. Liefde betekent: loslaten wat je bezit. Dat risico nam
de derde knecht niet; hij wilde veilig vasthouden wat hij had, maar
tevergeefs.

EVEN BEZINNEN
Aan ons, christenen, zijn veel talenten gegeven:
geloof, hoop en liefde,
de acht zaligsprekingen,
het onderlinge dienstbetoon,
broederlijke eenheid,
een begaanbare weg,
een betrouwbare reisroute,
voedsel voor onderweg,
het gebed,
vrede en vreugde.
Die talenten werden ons niet gegeven
om ze veilig op te bergen of te begraven.
Ze werden ons gegeven
om vrucht te dragen,
om winst te maken die ten goede komt aan de hele wereld.
EIGEN INTENTIE OF VOORBEDE
Een ‘voorbede’, je ‘gebed voor’ of je ‘gebed om’ gedeeld met elkaar
via de grijze doos in de kerk of via onze digitale kanalen.
Laten we vandaag bidden voor elke mens van goede wil; dat hij zijn
talenten ter beschikking stelt voor het levensgeluk van de anderen.
Kleine Abdij
God, help ons in onze moeilijke en zieke periode. In mijn gebed vraag ik
je altijd om samen naar een oplossing te zoeken, waarvoor dank, want je
hebt mij nog nooit in de steek gelaten.
Anomniem
ONZEVADER
WEESGEGROET
WOORDEN VOOR ELKAAR
Een korte gedachte, een verre groet, een woordspeling, een klein
gelukje, een mijmering, een grapje, maar ook wat moeilijk is of een
bericht van hoop en deugd. Kortom alles wat verbindt aangeboden
door onze lezers
Levenskunst
Vele ziekten gaan niet voorbij,

men heeft ze voor het leven.
Men kan ze niet definitief wegnemen,
maar wel leren ermee te leven.
Andere ziekten verdwijnen geheel;
na de behandeling voelen we ons helemaal genezen.
Toch blijft ook een herwonnen gezondheid
broos en voorbijgaand,
want we kunnen opnieuw ziek worden
en andere kwalen opdoen.
Sommige ziekten brengen
een blijvende bedreiging met zich mee.
Het gevaar is dan groot
dat we voortdurend in angst leven
voor alles wat kan komen of terugkomen.
De levenskunst bestaat hierin:
kalm en realistisch te blijven,
iedere goede dag dankbaar
te aanvaarden
en van iedere kwade dag geduldig
de avond af te wachten
in de hoop dat het morgen
wellicht beter gaat.
Voor ieder van ons zal eens
de laatste avond aanbreken,
maar dan komt er een nieuwe morgen
waarvoor onze woorden tekort schieten.
Dat mogen we geloven!
Anoniem gedeeld uit: "Als mensen ziek zijn", Peter Klever
Lieve mensen, ik weet dar er vele onder ons door een moeilijke periode
gaan. Hierbij geef ik jullie alle steun en genezing toe. Dat het jullie snel
terug goed mag gaan.
Anoniem

Met bijdragen uit het lectionarium, uit het tijdschrift Stille Abdij (ligt
achteraan in onze kerken), van pastoor Willy en inzendingen van onze
parochianen. Samengesteld door Ann Staelens.

