EVANGELIE 33E ZONDAG door het jaar A (15 november 2020)
Matteüs 25: 14-30 (Willbordbijbel 1995)
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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.”
(z.o.z.)

Acclamatie op het evangelie
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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 een, ieder naar zijn bekwaamheid.
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Jij vertrouwt ons
zo volkomen,
dat Jij ons alles
toevertrouwt
- louter toegift
om Jou te dienen.

(z.o.z.)

