Zondag, 8 november 2020
Zusters en broeders,
De tijden zijn onzeker. Opnieuw worden we teruggedrongen in onze huizen, waar de eenzaamheid soms ondraaglijk is. In het evangelie vraagt Jezus ons voorbereid te zijn op wat
ons kan overkomen.
Het is duidelijk dat hij met de olie in de lampjes van de tien meisjes geen geld of bezit
bedoeld. In onze tijd kunnen we eerder denken aan aandacht voor elkaar, een gesprekje
op straat of tekens van naastenliefde.
In de Katholieke Kerken is deze zondag aandacht voor Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerk en daarmee is er ook aandacht voor de Oecumene.

De Eerste Lezing is genomen uit het boek der Wijsheid
Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar
liefhebben, gevonden door wie haar zoeken; nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend
gemaakt.
Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven, want hij zal haar vinden, zittend aan
zijn deur. Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht en wie om haar wakker ligt, zal weldra
vrij van zorg zijn. Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn, genadig vertoont zij
zich aan hen op hun wegen en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet .
Gebed bij Psalm 63
God, ik heb U leren kennen
als een God die van mij houdt.
En daarom zoek ik U met groot verlangen.
Als mijn leven deze dagen een dorre akker is,
dan dorst mij ziel naar U,
dan ben ik vervuld met een groot verlangen.
Als het donker wordt in mijn leven,
als ik in de nacht op mijn bed lig,
dan bent U in mijn gedachten.
God, het geloof in Uw aanwezigheid
is voor mij een groot cadeau.
De gedachte aan U is een glas helder water.
Uw Woorden vormen een goed en gezond gerecht.
Maak mij tot een getuige van Uw aanwezigheid,
maak mij tot een bode van Uw trouw.
Rob van Uden

Weest dus waakzaam,
want Gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.
Alleluia.
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Het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: „Het is met het Rijk der hemelen
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet”. Vijf van hen
waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar
geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de
bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep; Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen
waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de
verstandigen: “Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit”. Maar de verstandigen antwoordden: “Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf”.
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".

Voorbede
Voor de kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland: dat wij blijven zoeken naar wegen van eenheid door samen te bidden, samen te vieren, samen mensen in nood nabij te
zijn als teken dat wij samen de Heer tegemoet gaan.
Laat ons bidden…

Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De Vereniging heeft tot doel
de katholieke deelneming en bijdrage aan de oecumenische samenwerking te bevorderen door vorming, publicaties, bijeenkomsten en dienstverlening.
Waarmee houden we onze lampen
brandend, als we komende vanuit
verschillende kerken, samen de Heer
tegemoet gaan?
Op de website http://www.oecumene.nl vindt u meer informatie over
de bijeenkomsten en publicaties van
de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
Rabobank NL79 RABO 0101 0517 78.
Bezoekadres:
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Postadres:
Postbus 90.189, 4800 RN Breda
T 076-5223444, F 076-521624
www.bisdombreda.nl.
Persoonlijk giften aan de Vereniging kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL73
INGB 0001 0876 28 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in Den Bosch.

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
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