
 

 



Lied 

Welkom 
  

Lied 

Gebed om nabijheid 

Wanneer we op zo’n bergmoment  

ons leven overschouwen 

dan zien we soms beter  

waarover het werkelijk gaat. 

Mogen we ons toevertrouwen  

aan Gods wijsheid. 

Keerpunt 

… 

door een flits van een 

nieuwe wereld 

 

 

 

 

 

2e zondag 40-dagentijd           25 februari 2018 

Om in stilte te lezen 
zie projectiescherm 

 

Slotgebed 

Terwijl profetische stemmen nog naklinken, 

Mogen wij de berg van ontmoeting  

met U verlaten. 

Dat wij onze voetstappen niet keren 

als morgen  veel van ons gevraagd wordt, 

als onze weg niet over rozen loopt. 

Mozes, Elia, Jezus, … zij deden het ons voor. 

Sterk ons door hun voorbeeld en uw bezielende 

kracht. Het moge zo zijn. Amen. 

 

Lied  

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

 

 

Zondag 04 maart: 15u:  

 benefietconcert 

Zondag 11 maart: solidariteitszondag 

 10u30: omhaling voor Broederlijk Delen 

 + kruisjesviering vormelingen 

 11u30:  solidariteitsmaaltijd Ons Huis: 

 aan vrije bijdrage - graag inschrijven 

Maandag 19 maart: feest van Sint-Jozef 

 19u30: gebedsdienst in Sint-Jozefkapel  

 in de Smisstraat (dicht bij de Colruyt) 

Vrijdag 2,9,16 maart: kiemkrachtgesprekken 

 bijbel lezen met Luc Maes: de bergrede 

 (Pastoor Van Ars, Sinaai, Belsele) 



Ook dit samenzijn is getekend door leed en pijn, 

zoals overal waar mensen samen zijn. 

Moge Jezus’ verrijzenis kracht en steun geven 

om te geloven in Gods goedheid. 
  

God, geef dat we mogen geloven 

tegen alle twijfel in. 

Geef dat we mogen blijven hopen  

en vertrouwen. 

Geef ons uw liefde die sterker is dan het 

kwaad en de dood. 
  

Willen we dan ook hen gedenken,  

die reeds de overstap gemaakt hebben, 

maar die nog steeds in onze herinnering  

blijven leven; We noemen de namen: …….. 

Geef hen een plaats dicht bij U,  

waar het zalig vertoeven is. 
  

Wij bidden voor onze onvolmaakte  

mensenwereld. 

Laat ons dromen boven fouten en pijn uit 

dat wij hem zullen vernieuwen 

en aan een veilige toekomst  

zullen bouwen voor groot en klein. 

Uw droom, God, met die zekerheid  

dat Gij dicht bij ons wilt zijn. 
  

Een mens zijn wij …. 
  

God, aarzel niet uw belofte waar te maken 

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

aan ons gegeven om voor altijd  

in vrede te leven. 

Dat is uw droom, God, met die zekerheid  

dat Gij dicht bij ons wilt zijn. 

Daarvoor bidden wij met de woorden van Jezus: 
   

Onze Vader 
  

Gebed om vrede 

Jezus, op de berg Tabor  

hebt Gij gebeden tot uw Vader. 

Gij hebt daar ook gesproken met Mozes en Elia,  

dé grote profeten van het Oude Testament. 

Als wij liefdevol luisteren naar elkaar en echt met 

elkaar in gesprek gaan, 

dan bouwen wij mee aan uw Rijk, zoals Gij het 

hebt gedroomd. Dan kan er vrede zijn op aarde. 
  

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven we dan die vrede door aan elkaar. 
  

Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde,  
Vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
Bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan. 
In de gemeenschap van de Kerk, 
Die leeft door Jezus’ Geest, vandaag en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. Amen. 

God, Gij hebt ons nooit beloofd  

dat we alleen een leven zouden kennen  

van enkel rozengeur en maneschijn.   

Integendeel: als we Jezus willen volgen, 

weten we dat we dan ook op onze weg  

zullen stoten op verdriet, tegenstand en lijden. 

Help ons als het ons moeilijk valt 

om mee te werken aan uw Rijk  

van vrede en gerechtigheid. Amen. 
  

Lied 

Lieve Jezus ik maak het stil… 
  

Openingsgebed 

Mogen wij God, iets van uw verblindend licht zien. 

Mogen wij engelen van mensen ontmoeten 

die ons ontwapenen. 

Help ons om een keerpunt te maken in ons leven,  

een nieuw begin, hier en nu, dankzij Jezus. Amen. 
  

Inleiding op de lezingen 
Zowel de eerste lezing als het evangelie  

brengen een verhaal dat zich boven  

op een berg afspeelt.  

Abraham bestijgt de berg  

om er zijn zoon Isaak te gaan offeren.  

En op een berg verandert Jezus  

van gedaante en wordt Hij verheerlijkt.   
  

Eerste lezing  Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 
  

Muziek 
  

Evangelie 
Voor we luisteren naar het evangelie van Marcus willen 

we, samen met de eerste communicanten luidop  

meezeggen, terwijl we de drie kruisjes maken:  

"Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,  

Jezus ik hou van Jou." 
  

Voorbeden 

Lieve God, wij bidden voor onze samenleving: 

dat zij kritisch blijft voor alle vormen van  

misbruik en uitbuiting. Dat ze zich laat  

inspireren door het visioen van wereldvrede en 

rechtvaardigheid opdat toekomstige generaties ook 

waardig kunnen leven op onze planeet. 

Laat ons zingend bidden: 

Lieve God, wij bidden voor onszelf: 

dat wij vol vertrouwen de berg mogen afgaan  

en durven meebouwen aan een duurzame  

wereld zonder ongelijkheid.  

Dat wij keerpunten voor anderen durven maken. 

Laat ons zingend bidden: 

Ga met ons door de dagen, … 



Lieve God, wij bidden voor alle boeren  

en vrouwen in Oeganda: 

dat de ondersteuning die zij krijgen,  

mag zorgen voor een keerpunt in hun leven. 

Dat hun leven en dat van hun kinderen  

er beter van mag worden. 

Laat ons zingend bidden: 

Ga met ons door de dagen, … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, die liefde is 

en ons de wereld toevertrouwt. 

  

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt 

om van deze wereld een thuis te maken: 

een wereld zonder honger,  

zonder oorlog, zonder haat, 

een wereld vol goedheid,  

rechtvaardigheid en vrede. 

  

Ik geloof in Jezus Christus, 

die geroepen en gezonden werd  

om lief en leed met ons te delen 

om, geborgen in Gods liefde,  

zich te geven aan de mensen. 

 

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt 

om lief en leed te delen  

in liefde met elkaar. 
   

Ik geloof dat God zijn Geest van liefde schenkt 

aan alle mensen. 
  

Ik geloof ook dat Jezus ons roept en zendt 

om van zijn Blijde Boodschap te getuigen 

in woord en daad; 

opdat alle mensen van de wereld 

broers en zusters zouden worden 

op weg naar zijn Rijk van vrede 

en vriendschap voor altijd. Amen 
  

Gebed over de gaven  

God, Bron van leven, 

als wij hier vandaag weer samenkomen  

rond uw tafel, 

dan is dat in de eerste plaats om uit te drukken 

dat wij uw volgelingen, uw leerlingen willen zijn. 

We zoeken aansluiting aan uw tafel  

van breken en delen, 

omdat we geloven dat daar ons de weg  

wordt aangewezen naar het echte geluk, 

niet alleen voor vandaag,  

maar voor alle dagen van ons leven. Amen. 
  

Tafelgebed 

God, drie leerlingen mochten met U samen zijn 

bovenop een berg.  

Het was een moment van stilte en rust, 

van innerlijk geluk, van uitzicht op wat komen zal. 

De tenten werden toen niet opgeslagen, 

want hun geloof was nog te broos, 

maar hun verlangen  

naar een wereld van vrede en geluk  

werd aangewakkerd. 

 

Zo mogen ook wij hier samen zijn om, 

gedragen door God en elkaar, 

vol verlangen uit te zien 

naar een nieuwe wereld 

gedragen door liefde en goedheid. 

 

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd 

naar een betere wereld,  

vol van het beste in iedere mens. 

Boven op de berg toonde Jezus  

aan zijn vrienden een nieuw gelaat,  

een nieuw uitzicht uitstijgend  

boven de soms pijnlijke werkelijkheid. 

‘Kijk boven de ellende uit, 

laat u niet langer raken door het kwaad, 

geef het geen kans.    

Er komt een nieuwe tijd. 

Zie, Ik ga iets nieuws beginnen. 

Merk je het nog niet?’ 

Dit was zijn nieuw Verbond. 

 

Daarom bracht Hij zijn leerlingen  

regelmatig samen 

om te eten, om te bidden,  

om zichzelf uit handen te geven 

voor een nieuwe wereld zonder haat. 

 

Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn 

sterven, toen Hij met zijn leerlingen voor een  

laatste maal aan tafel zat….. 

 

Een mens is Hij …. 
 


