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Opening  
 
Net zoals de apostelen worden we vandaag door Jezus 
uitgenodigd om samen met Hem de berg op te gaan, om daar 
in de stilte God te ontmoeten. 
 
De berg opgaan is een hele opgave. 
Niemand weet wat er op de top te gebeuren staat. 
Deze tocht staat symbool voor ons leven: ook wij zijn steeds 
onderweg. 
Uiteraard wil iedereen hogerop, de top bereiken. 
Maar laten we in deze viering samen ontdekken wat de top 
bereiken in ons eigen leven mag en kan betekenen en wat we 
ermee doen daarna. 
Want na de topervaring volgt sowieso de opdracht: doe er iets 
mee. 
 
Zang: Licht dat ons aanstoot, GvL 489 
 
Openingsgebed  
 
God, laat niet toe dat wij ons genoegzaam nestelen in het 
oude vertrouwde. 
De veertigdagentijd is een oefentijd op zoek naar een nieuwe 
levensstijl, naar kwalitatiever leven. 
Roep ons weg uit onze zekerheden, weg van achter de 
vestingmuren die we rondom ons hebben opgetrokken.  
Maak ons bereid met U mee te gaan naar ongekende hoogten 
om U te ontmoeten. 
Help ons om ook in het dal van het leven voor elkaar een 
teken van uw hoop te zijn en elkaar zien als bondgenoten die 
samen een vredevolle toekomst hebben uit te bouwen. 
Wij vragen het U door Jezus, de Christus, 
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
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Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die 
gestorven zijn.  
 
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van 
wie we afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen. 
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof 
dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden 
blijven 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Evangelie  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs 17, 1-9 
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes 
met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij 
alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: 
zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd 
glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, 
die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei 
tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt, zal ik 
hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een 
voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk 
overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn 
Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; 
luistert naar Hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen 
zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar 
Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Staat op en 
weest niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij 
niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de 
berg gelastte Jezus hun: Spreekt met niemand over wat ge 
hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is 
opgestaan. 
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Meditatief moment 
 
Tekst ter overweging 
God schenkt nooit minder dan zichzelf  (Augustinus) 
 
Muziek 
 
Gedicht  
 
Heer, 
neem ons mee naar een hoge berg. 
Open daar onze verblinde ogen, 
opdat wij weer zouden zien 
dat Gij de Heer van het leven zijt. 
 
Neem ons mee naar een hoge berg. 
Open daar onze gesloten oren, 
opdat wij zouden horen 
wat de Vader vraagt: 
‘Luister naar Hem’! 
 
Neem ons mee naar een hoge berg. 
Open daar onze versteende harten, 
opdat wij zouden begrijpen 
dat in het dal 
de liefde op ons wacht 
en soms ook het lijden. 
 
En spreek vandaag 
tot ons uw Woord 
van alle tijden: 
‘Wees niet bang! Ik ben met je!’ 
 
Iny Driessen 
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Zang: Lied van woord en weg GvL 659 
 
Psalm 33  
 
Liefde begint met zingen. 
Zing je lied, mijn stem. 
Zingen maakt gelukkig. 
 
Nog nooit heb ik U gezongen  
zoals ik me voor had genomen. 
Laat het nu lukken - ik wil bezingen uw droom. 
 
Gij zijt een minnaar van mensen. 
Gij blijft de hemelen spreken, 
dat zij er morgen weer zijn. 
 
Gij houdt de golven binnen uw sluizen 
sluit de oervloed op in uw kelder. 
Gij verlangt het geluk van alle aardebewoners. 
 
En altijd komt uw woord 
en komt het goed - Gij wijkt niet 
af van uw hart. 
 
Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend 
die groter zijt dan ons hart - 
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij 
 
Enkel het oog van de Levende  
zal mijn dood keren, dat ik leef. 
 
Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem. 
 
(uit: 150 psalmen vrij; Huub Oosterhuis) 
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Voorbeden  
 
God ontmoeten 
zoals de apostelen op de berg, 
of zoals wij hier samen, laat sporen na. 
Daarom willen we bidden. 
 
Moge het niet gebeuren 
dat we ons blindstaren op onze westerse luxeprobleempjes, 
maar moge het gebeuren dat we, voorbij de grenzen van onze 
rijkdom, oog hebben voor een wereld die slechts kan dromen 
van een betere toekomst en rekent op onze solidariteit. 
 
Stilte 
 
Moge het gebeuren 
dat er in onze buurt steeds mensen zijn met een open geest 
en wijze woorden die ons oproepen het oude vertrouwde 
achter ons te laten en open te staan voor het nieuwe dat God 
met ons wil beginnen. 
 
Stilte 
 
……………….. 
……………….. 
 
Stilte 
 
Zang: Hoort hoe God met mensen omgaat GvL 619  
Couplet 1, 3, 12 en 13 
 
 
(Oecumenisch) Onze Vader  
 
Heer, Jezus heeft ons leren bidden, zonder grote woorden, 
in de stilte van ons hart. 
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Onze Vader die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Wees gegroet 
 
Wij groeten u Maria, koningin en moeder vol goedheid. 
Bij u vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop. 
Wij roepen u aan, wees ons nabij, gedenk ons en leid ons door 
dit leven naar Christus, uw Zoon. 
 
Wees gegroet 
 
Vredeswens  
 
Vrede, 
het is meer dan wat handtekeningen op een verdrag, 
het is meer dan 'niet beginnen vechten' 
Wanneer Jezus ons zijn vrede toezegt, bedoelt Hij: 
vrede van mijn hart op jouw hart, 
vrede van mijn handen in jouw handen, 
vrede van mijn voetstappen naar jouw voetstappen, 
de vrede die ik gekregen heb van mijn Vader, 
laat ik je na, om uit te delen aan de wereld. 
 
Laten wij elkaar een teken van vrede en vriendschap geven. 
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Muziek  
 
Mededelingen en collecte  
 
Slotgebed  
 
Heer onze God, 
af en toe is het ook ons gegeven van gedaante te veranderen: 
als we het beste van onszelf naar boven halen, 
als we de dagelijkse beslommeringen van onze schouders 
schudden. 
Dan ziet de wereld er plots anders uit: vriendelijker, 
leefbaarder, menselijker. 
Maak dat wij ons die momenten blijven herinneren. We hebben 
ze nodig.  
Zij voeden het heimwee dat ons gaande houdt op onze tocht 
naar uw komende Rijk. Amen. 
 
Zegenwens  
 
Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was, 
dalen wij af van de berg 
om de warmte van God-met-ons 
uit te dragen in de vlakte van het leven van elke dag. 
Moge zijn zegen op ons rusten: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Zang: Een schoot van ontferming GvL 600 
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