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Kijk naar de hemel
Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten
bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.
Lucas 9, 33

♫ Openingslied: GEROEPEN OM JEZUS' WEG TE GAAN
mel. Zomaar een dak . . .
God onze Heer, Schepper van leven,
Vader van ieder mensenkind.
U wilt uw zorg, uw liefde geven,
groten noch kleinen onbemind.
Dus roept U mensen van oudshér
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.
Wapengeweld zult U niet kiezen,
machten en krachten winnen niet!
Eens komt de tijd dat zij verliezen,
U wilt geluk en geen verdriet.
Dus zoekt U mensen naar uw hart
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.
Steeds roept U ons:
kies toch voor vrijheid,
maak u toch los van min geweld
leg af de haat, zoek toch de waarheid,
heb al uw hoop op Mij gesteld.
Zo wijst U mensen op hun taak,
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.

2

Welkomstwoord:
De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Het is, in
termen die tegenwoordig misschien niet meer zo graag
gebruikt worden, een tijd ook van bekering. De
mogelijkheden tot bekeren zijn veelvoudig, maar hier in de
vastentijd wil het misschien toch vooral zeggen, dat
bekeren is: op anderen afgaan, anderen ontmoeten, vaste,
betreden paden verlaten. Het is een constant opzoeken van
grenzen en die, waar nodig, doorbreken. Het heeft in elk
geval iets van het doorbreken van het alledaagse. De vorige
week doorbrak Jezus de paden van het alledaagse door de
woestijn in te gaan. Vandaag horen we een verhaal dat
zeker ook niet alledaags genoemd mag worden. Jezus
besteeg met drie van zijn volgelingen de berg Thabor. In het
doorbreken van dit alledaagse, doen de drie volgelingen
een niet alledaagse ervaring op. Nemen wij de tijd om even
het alledaagse denk- en doenpatroon te doorbreken en stil
te staan bij ons doen en laten. Mochten we tot de conclusie
komen dat we teveel vasthouden aan twijfelachtige
zekerheden, vragen we dan om vergeving.
 Schuldbelijdenis
 Openingsgebed
God,
op de berg hebt Gij ons Jezus geopenbaard als uw Zoon,
groter dan de grootste profeten.
Leer ons luisteren naar zijn woord,en schenk ons inzicht
in het mysterie van zijn lijden en verheerlijking.
Hij die met U leeft en heerst...
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L.: De eerste lezing is uit het boek Genesis 15, 5-12.17-18
God sluit een verbond met Abraham.
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.” En
Hij verzekerde hem: “Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als
gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: “Ik ben de
Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit land in
bezit te geven.”
Abram vroeg: “Heer God, hoe kan ik weten dat ik het
inderdaad zal krijgen?”
Hij zei tot hem: ”Haal een driejarige koe, een driejarige
bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.”
Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor,
en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels
sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode
dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel
Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis
overviel hem. Toen de zon was ondergegaan, en het
helemaal donker was geworden, zag Abram een
rokende oven en een vurige fakkel die tussen de
stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een
verbond met Abram. Hij zei:
“Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek
van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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Antwoordpsalm: Psalm 27, 1, 7-8a.8b-9abc.13-14
L.:
De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen?; de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
A.:
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.
L.:
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
A.
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.
L.:
Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.
Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,
verlaat mij niet, God, mijn verlosser.
A.:
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.
L.:
Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.
A.:
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.
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De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Paulus aan de christenen van Filippi 3, 17 - 4, 1
(of: 3, 20 - 4, 1)
Christus zal ons herscheppen en ons gelijkvormig
maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Broeders en zusters, (volgt mij na en houdt hen voor
ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u
gegeven heb. Want ik heb er u al vaak over gesproken
en moet het nu onder tranen herhalen: velen leiden een
leven dat hen indeelt bij de vijanden van Christus' kruis.
Zij zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun
God, in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben
hun zinnen gezet op het aardse.) Maar ons vaderland is
in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,
de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam
herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn
verheerlijkt lichaam, met de zelfde kracht die Hem in
staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom,
mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo
verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand
in de Heer, mijn geliefden.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Als gij naar de woorden luistert
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
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Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 9, 28b-36
Op de berg krijgen de leerlingen toekomstperspectief:
zij zien Jezus in zijn verheerlijkte gestalte, in gesprek
met Mozes en Elia.
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich
mee en besteeg de berg Tabor om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee
mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en
Elia die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou
voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen
door slaap overmand.
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Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de
twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem
heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: “Meester, het is goed
dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U,
een voor Mozes en een voor Elia.” Maar hij wist niet wat hij
zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen
overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij
door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak:
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.”
Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen
was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan
niemand iets van wat zij gezien hadden.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Keren wij ons hart tot God en bidden wij.
Bidden wij voor de kerk over heel de aarde:
dat zij in alle uithoeken van de wereld de hemel blijft
verkondigen; dat wij vanuit de hemel onze Verlosser blijven
verwachten. Laat ons bidden.
Bidden wij voor onze overheden:
dat hun blik niet gericht is op eigenbelang, maar op de
samenleving die snakt naar rust en gerechtigheid;
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dat politici hun hart richten op God die zijn schepselen
nooit alleen laat. Laat ons bidden.
Bidden wij voor hen die geen ander uitzicht hebben
dan hun kleine aardse bestaan:
dat zij mogen leren op God te vertrouwen en gaan leven
vanuit de hoop. Laat ons bidden.
Bidden wij voor onze parochiegemeenschap:
dat wij blijven groeien in geloof, juist op de momenten die
zwaar kunnen zijn;
dat wij ons blijven vasthouden aan de kerkgemeenschap
die zich verzamelt rondom de Eucharistie. Laat ons bidden.
Hierna volgen de intenties van de eigen
geloofsgemeenschap..
Goede God, zo brengen wij al onze gebeden bij U. Wij
bidden U: neem onze gebeden aan. Door Christus onze
Heer. Amen.
♫Tafellied: HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
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Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het zoete brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Een oogst uit kostbaar gaarden,
de wijn die het hart verblijdt,
de vrucht van hemel en aarde,
een voorsmaak van eeuwigheid.
De wijn die de geest betekent
van een nieuw mensenverbond,
de beker die ons zegent —
de Naam van mond tot mond.

Gebed over de gaven
Barmhartige God,
uw Zoon Jezus nam zijn volgelingen mee
op onbetreden paden,
weg uit de sleur van het alledaagse.
Dat maakte het mogelijk voor hen
verrassende ontdekkingen te doen.
Ze ontdekten onverwachte diepten,
onverwachte verbanden.
Wij hebben hier op het altaar
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alledaags voedsel geplaatst, brood en wijn
en vragen U ook ons de onverwachte banden
te doen zien tussen brood en wijn
- die door de handen van uw Zoon zijn gegaan en zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Wij vragen U dit door Christus onze Heer
Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
altijd en overal, door Christus onze Heer.
Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd
en hun op de heilige berg zijn heerlijkheid
geopenbaard.
Zo moest blijken, wat wet en profeten ook getuigen,
dat lijden en sterven voert
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Daarom, met de engelen in de hemel,
verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en
zingen U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig..
.
Eucharistisch gebed V,
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God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven
geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw
Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil
om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige
Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en
aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT .
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT ,
WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
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Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,
aan onze bisschop Johannes, en aan allen
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen
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Onze Vader
A.: Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks
brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren, en breng ons niet in
beproeving maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Barmhartige God,
in de samenleving van de tijd van Jezus
was er vaak strijd tussen mensen
vanwege opvattingen die
ofwel meer de kant van de profeten uitgingen
ofwel meer de kant van de Wet.
Jezus laat zijn volgelingen zien, dat beide opvattingen niet
los van elkaar mogen worden gezien.
In Hem komen beiden samen tot een manier van leven
die uitgaat van de liefde voor elkaar,
want alleen dan wordt ook werkelijkheid
onze liefde voor U. En alleen vanuit die werkelijkheid
kunnen wij, mensen, komen tot vrede,
de ware vrede die van binnenuit komt, uw vrede.
Moge die vrede ook met u zijn.
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Lam Gods
Uitnodiging tot communie:
Jezus, u nodigde drie van uw leerlingen uit met U
de berg te beklimmen.
Zij kregen daar de bijzondere ervaring U
te zien zoals U ook bent.
Later nodigde u anderen uit
aan Uw tafel, waar ze ervoeren
dat U bent en zult zijn één met hen
om hen te laten zijn één met Uw Vader..
U nodigt ons uit Uw gebaar te herhalen
en belooft dat U opnieuw zult zijn
één met ons. Gelukkig daarom wij,
dat wij mogen deelnemen aan deze maaltijd,
want zie: Dit is….
Communielied: HIJ HEEFT ONS NIET VERGETEN
(m. Gij zijt in glans verschenen)
Hij heeft ons niet vergeten,
Hij schreef ons in zijn hand.
Hij gaat met ons zijn wegen
door nacht naar morgenland.
Hij heeft ons leed doorleden,
ging met ons door de dood,
zijn lichaam prijsgegeven,
gedeeld, gebroken brood.
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Als Hij ons heeft gezegend,
wie zal dan tegen zijn?
Hij leeft in ons zijn leven
aan nacht en dood voorbij.
Gij hebt uw volk geroepen
met U op weg te gaan.
Zoudt Gij ons niet behoeden:
God-met-ons is uw naam.
Gij hebt uw woord gesproken,
uw ja ons toegezegd,
uw brood met ons gebroken,
Gijzelf zijt onze weg.
Zult Gij ons niet voltooien,
met ons op weg gegaan
tot wij in vrede wonen,
bezegeld met uw naam?
 Slotgebed
Heer, Gij hebt U aan de leerlingen getoond.
Wij vragen U:
openbaar U ook in het leven van elke dag.
Geef ons door deze eucharistie de kracht
te lijden voor het evangelie,
en laat ons eenmaal binnentreden
in het onvergankelijke leven,
waar Gij zijt in eeuwigheid.
Mededelingen
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Wegzending en zegen
We hebben weer gehoord
van niet alledaagse dingen.
Het blijken we dingen te zijn
die van belang kunnen zijn
voor ons leven van alle dag.
We zijn uitgenodigd
om de moed te hebben
af en toe de betreden paden
van het alledaagse te doorbreken
om ontdekkingen te doen
die ons dichter brengen tot elkaar en
daarom ook dichter bij U.
Zegen ons in onze pogingen
op die uitnodiging
van uw Zoon in te gaan:
Vader, Zoon en H. Geest.
Slotlied: GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE (b)
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zolang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
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die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!
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