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Zondag, 15 november 2020 

 

Zusters en broeders, 

 

Paus Franciscus heeft deze zondag ingesteld als de jaarlijkse ‘dag van de armen’ in heel de kerk. 

Het is een bijzondere voorbereiding op het feest van Christus Koning, want Christus heeft zichzelf 

geïdentificeerd met de geringe en arme mens.  

Welke talenten je ook ontvangen hebt: ieder kan zijn inbreng hebben om samen een mooie 

samenleving op te bouwen. De dag van de armen is een vorm van de nieuwe evangelisatie, 

waardoor het aanschijn van de kerk in een doorgaande bekering wordt vernieuwd: om te getui-

gen van Gods barmhartigheid. 

 

Ieder kan zijn inbreng hebben 

De eerste lezing uit het boek der Spreuken (hoofdstuk 31) spreekt heel aards over een sterke 

vrouw. Terwijl ik de tekst las, zag ik een ander aards beeld voor me, een beeld dat om mij heen 

veel sympathie opriep. 

 

 

En wat heeft dit met kerk te maken? Net zoveel of net zo weinig, als de lezing uit de Bijbel. 

Het is de hoop dat mensen, vervuld van geloof en vertrouwen, elkaar in hun arbeid kunnen 

dienen en opbouwen.  

Een sterke vrouw. Ze lijkt een sterke vrouw. 

Zal haar waarden uitgaan boven de glitter & glamour 

die haar nieuwe baan? 

Veel kiezers vertrouwen op haar. 

Ze zien haar als een winst voor het land. 

Zij wil loyaal, eerlijk en waakzaam zijn;  

klaar om het dienstwerk op haar schouders te nemen. 

En ze lijkt het in zich te hebben om iets goeds te brengen 

in de jaren die gaan komen. 

 

Zorgvuldig heeft ze haar witte kleding gekozen 

en haar gezicht straalt van blijdschap en zelfvertrouwen.  

Zij strekt haar handen uit naar allen die op haar hebben gestemd, 

maar ook naar allen die niet op haar hebben gestemd. 

Ze opent haar armen omwille van gelijkheid en recht 

en spreekt van leven, respect, van een groene toekomst. 

Ze roemt de moeders, in alle kleuren van de regenboog, 

die de weg naar de toekomst hebben gebaand. 

Een sterke vrouw lijkt het.  

De kinderen kijken naar haar op 

en de kleine meisjes willen later net als haar zijn. 

Ze lijkt een sterke vrouw. 

Laten we hopen dat ze Uw stem mag horen in haar hart, 

Laten we bidden dat ze staat voor al wat ze belooft.  



 
Pastorale brief 26 PDKDV zondag 33 door het jaar 15-11-2020.docx - 2/2 - 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus 

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: ‘Een man riep bij zijn vertrek naar het 

buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen’.  

Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaam-

heid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en 

verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die 

er één had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. 

Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de vijf 

talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: “Heer, 

vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd. Ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend”.  

Zijn meester sprak tot hem: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, 

over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer”.  

Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: “Heer, twee talenten hebt gij me toever-

trouwd. Ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend”. Zijn meester sprak tot hem: “Uitstekend, 

goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen 

in de vreugde van uw heer”.  

Ten slotte trad ook die van één talent naar voren en zei: “Heer, ik heb ervaren dat gij een hard 

mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 

Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom 

terug”. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: “Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik 

oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn 

geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente terugge-

kregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want 

aan ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet 

heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft”.  

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
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Blijft in mij, dan blij ik in U, zegt de Heer; 
Wie in mij blijft, draagt veel vrucht.  

Alleluia. 

Gebed bij Psalm 128 

 

God, sterk mij in mijn geloof, 

help mij om uw wil te doen 

en geef dat ik daar gelukkig van word. 

 

Dat ik de kans krijg om te werken, God, 

en dat mijn arbeid vruchtbaar mag zijn 

voor de wereld waarin ik leef. 

 

Dat mijn partner en mijn kinderen 

mogen delen in de arbeid en in de oogst 

en dat we ons eten en onze dankbaarheid 

met de kwetsbaren mogen delen  

aan een welgedekte tafel. 

 

God, geef welvaart en welzijn aan ons dorp. 

Dat wij niet vergeten om U te danken 

en dat we mogen leven onder Uw zegen. 

 

Rob van Uden 
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