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Instrumentaal Welkom: Il giorni, Ludovico Einaudi 
 
Woord  van welkom 

 
Lied: Wees Hier aanwezig  
 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
refr: WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN. 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
refr: WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN. 
 
Dat wij niet leven gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. 
 
refr: WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
refr: WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN. 

 
Inleidende gedachte 
 
Vandaag worden we door Jezus uitgenodigd 
om samen met Hem de berg op te gaan. 
De berg opgaan is een hele opgave. 
Zowel voor de apostelen, als voor Mozes en Elia  
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mensen die we leren kennen in de lezingen van 
vandaag, is het een moeilijke tocht. 
Geen van allen weet wat er op de top te gebeuren 
staat. Maar boven op die berg zien de leerlingen Jezus 
schitteren, van gedaante veranderen.  Ze voelen een 
ogenblik; zo moet en zal het leven worden. 
Maar Jezus wijst tegelijkertijd de weg naar beneden, 
naar het leven van alle dag, want wil je de top 
bereiken, dan kost dat heel wat. Ook wij zijn steeds 
onderweg. Wij willen ook hogerop, de top bereiken. 
 
Laten we in dit uur van gebed en bezinning dan 
samen ontdekken wat de top bereiken 
in ons eigen leven mag en kan betekenen 
en wat we daarmee mogen doen. 
Wat onze echte opdracht kan zijn. 

 
Gebed om ontferming  
 
Heer, 
wij zijn niet doof, maar vaak hardhorig. 
Wij zijn niet blind, maar vaak kortzichtig. 
Wij zijn niet verlamd, maar vaak te traag. 
Wij zijn niet gebrekkig, maar vaak onhandig. 
Daarom bidden wij: 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, 
wij zijn niet dom, maar vaak eigenwijs. 
Wij zijn niet moe, maar vaak moedeloos. 
Wij zijn niet ongelovig, maar vaak bijgelovig. 
Wij zijn niet ondankbaar, maar vaak vergeetachtig. 
Wij zijn niet ongelukkig, maar vaak ontevreden. 
Wij zijn niet kwaad, maar vaak onvriendelijk. 
Daarom bidden wij: 
Allen:  Christus, ontferm U over ons. 
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Wij zijn niet liefdeloos, maar vaak onaandachtig. 
Wij zijn niet hoogmoedig, maar vaak prikkelbaar. 
Wij zijn niet bang, maar vaak onrustig. 
Wij zijn niet vijandig, maar vaak onverschillig. 
Wij zijn vaak lauw, en dat is erg. 
Daarom bidden wij: 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 

Lied: Neem mij aan zoals ik ben  
Neem mij aan zoals ik ben,  
Zuiver uit wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn ziel  
en leef in mij 

 
Openingsgebed:  
 
Open mijn hart 
en mijn oren voor uw stem, 
Eeuwige God, die mij Christus leert kennen 
en mij binnen voert 
in het geheim van uw liefde. 
Geef mij de durf het in mijn leven 
heel regelmatig even stil te maken. 
Doe mij dan stralen van geluk 
omwille van uw vriendschap, 
en geef mij de genade 
één te worden met U en met Jezus, 
om vanuit die eenheid  
te bouwen aan uw hemel op aarde. 
 

Lezing uit het Evangelie Marcus 9, 2-10            
 
Op zekere dag nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes 
met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen  
alleen was. 
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante  
en zijn kleren werden schitterend wit, 
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zoals geen bleker op aarde ze maken kan. 
Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met 
Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: 
`Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn; 
laten wij drie hutten maken, voor U een, en voor Mozes 
een, en voor Elia een.’ Want hij wist niet wat hij moest 
zeggen; zo vol ontzag waren ze. 
Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een 
stem uit de wolk: 
`Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ 
Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer, 
alleen Jezus was bij hen. 
Terwijl ze van de berg afdaalden,  
bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze gezien 
hadden, voordat de Mensenzoon  
uit de doden zou zijn opgestaan. 
Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken 
waarop dat `uit de doden opstaan’ sloeg. 
 

De berg opgaan 
 
Van tijd tot tijd moet je het doen: de berg opgaan. 
De wereld laten verstillen,  
jezelf en de anderen hervinden in gebed. 
Het volle licht van God laten schitteren op je gezicht. 
Dat kan je vooral in gezelschap van Jezus  
uit wie dit heldere licht al straalt, 
en in het gezelschap van de andere bergbeklimmers, 
Godzoekers zoals Abraham, Mozes, Elia en anderen. 
Het was voor hen geen wereldvlucht, ze namen alles 
mee op die berg: het wel en wee van hun volk,  
hun onmacht en ontgoocheling, 
maar ook met hun klein geloof. 
Er kwam echte vrede in hun hart, 
en zij ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,  
om te herbeginnen. 
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Want wie op de berg alles in het volle licht heeft 
gezien, kan God vinden onder de oppervlakte van  
doodgewone dingen, in vreugde en hoopvolle visioenen 
die Hij in onze toekomst wil weven, en zelfs in die 
momenten dat ons leven maar met haken en ogen 
aaneen hangt: als we Hem herkennen in het getekende, 
verwrongen mensengezicht. 
 

Muzikale meditatie: Als alles duister is (Taizé)  
 

Overweging 
 

Stilte 
 

God, 
Open mij n ogen, 

opdat ze de noden van de mensen zien. 
Maak mijn handen vrij, 

om al wie honger heeft te voeden. 
Beroer mijn hart, 

opdat het vertwijfelden warmte schenkt. 
 

Leer mij de grootmoedigheid, 
om vreemdelingen welkom te heten. 

Leer mij delen wat ik bezit, 
om naakten te kleden. 

schenk mij het medeleven, 
dat zieken sterkt. 

 
Laat mij deelhebben 

aan de bevrijding van gevangenen. 
Want als wij onze angsten en onze liefde, 

onze armoede en onze rijkdom 
delen met elkaar. 

dan zullen wij ook delen 
in uw goddelijke tegenwoordigheid. 

(Canaan Banana, Zimbawe) 
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Wij hoorden dat de leerlingen van Jezus in een visioen 
als het ware ineens een toekomstperspectief zagen: zo 
zou de wereld er uit moeten zien, zo zou de mens 
moeten leven! 
Maar dat betekent wel dat je je dient in te zetten om 
dat te realiseren. Welke keuzes maak je, welke stenen 
leg en verleg je in de stroom van je levensrivier:  
 

Lied: De Steen (Bram Vermeulen) 
 

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. 
Het water gaat er anders dan voorheen. 

 

De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
het water vindt er altijd een weg omheen. 
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 
neemt de rivier m’n kiezel met zich mee. 
Om hem, dan glad, en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 
 

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 

 

Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 

 

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 

 

Men moet bij zichzelf beginnen, 
maar niet bij zichzelf eindigen, 

van zichzelf uitgaan 
maar niet naar zichzelf toe streven, 

zichzelf zijn 
maar niet met zichzelf bezig zijn. 

 

Martin Buber 
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Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, 
Mijn ongeziene Vader, mijn ongekende Moeder. 
Voor alle mensen heeft zij deze wereld geschapen. 
Daarom neem ik geen genoegen 
met verdeling van mensen 
in rijken en armen, 
in wetenden en onwetenden, 
in machthebbers en verdrukten. 
 
Ik geloof in Jezus Messias 
Alle mensen zijn mijn broers en zusters. 
Daarom neem ik geen genoegen 
met de verdeling van mensen 
in eersterangs- en tweederangsburgers. 
Ik geloof in Jezus Messias, 
die ons is voorgegaan in het bevrijden van elkaar 
en zo te bouwen aan Gods komend rijk. 
 
Ik geloof in de heilige Geest 
Hij vuurt ons aan tot durf en fantasie. 
Daarom leg ik mij niet neer bij de bestaande orde. 
De geest brengt vijanden ertoe 
elkaar te vergeven en vrede te sluiten. 
Hij geeft ons oog voor al wie zwak,  
verstoten en gebroken is. 
 
Ik geloof in de heilige Geest 
die ons bijeen waait tot mensen voor mensen. 
 

 

Steek een kaars aan in het duister, 
eer wat kwetsbaar is en klein. 
Ga geduldig tot het uiterst. 

Laat waar jij bent liefde zijn. 
 

(Hein Stufkens) 
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Voorbeden 
 
Bidden wij voor allen die, waar ook ter wereld, 
in tempels en moskeeën, in synagogen en kerken, 
Gods nabijheid zoeken 
als krachtbron voor hun dagelijks bestaan: 
Allen:  Licht in hen op, Heer, 
           doe hen zien, soms even, 
           opdat zij het volhouden. 
 

Bidden wij voor allen die zich aan U overgeven, 
die hun leven wijden aan vrede en recht voor iedereen 
en die anderen voorgaan en bemoedigen 
op weg naar een betere wereld: 
Allen: Licht in hen op, Heer, 
          doe hen zien, soms even, 
          opdat zij het volhouden. 
 

Bidden wij voor allen die in het klein 
zo goed als God willen zijn, 
die op zoek blijven naar hen die verloren lopen, 
die bedroefden weten te troosten, 
die zieken met liefde omringen, 
die vertwijfelden een hart onder de riem steken: 
Allen: Licht in hen op, Heer, 
          doe hen zien, soms even, 
          opdat zij het volhouden. 
 

En bidden we hier ook voor de intenties waarvoor 
vandaag speciaal ons gebed gevraagd wordt, voor hen 
die gestorven zijn en die wij met name mogen noemen: 
……………… 
Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart 
ligt, bidden wij in stilte…. 
 

Stilte 
 

God, 
zet ons op de weg die leidt naar het leven, 
waar Jezus onze gids is voor tijd en eeuwigheid. 
Daarom bidden wij samen: 
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Onze Vader 
 
Onze Vader die in de mensen leeft 
Moge in ons leven, uw naam geheiligd worden. 
Moge in ons samenzijn uw rijk zichtbaar worden 
Moge door onze inzet Uw wil gebeuren 
als een teken en een oproep 
voor mensen op aarde 
 

Maak ons voor elkaar en voor de wereld 
tot leven gevend brood 
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, 
van perspectief en hoop. 
 

Maak ons, over fouten en tekorten heen, 
tot mensen van vergeving en vrede, 
zoals Gij het voor ons zijt. 
 

Maak ons vrij van angst 
en alles wat denken en doen verlamt, 
en laat ons niet verzinken, 
in de bekoring van de middelmatigheid. 
 

Maar wees voor ons kracht en uitdaging 
om ten volle te leven in eeuwigheid en vandaag. 

 

Vredeswens 
 
Wij bidden U, God: 
schenk ons uw Geest van wijsheid 
die ons doet inzien wat in het leven écht van belang is. 
Schenk ons uw Geest van liefde en vrede 
die ons verwarmt en perspectief biedt. 
Die vrede van Gods Geest zij altijd met u. 
 
En geven wij die Geest van vrede aan elkaar door. 

 

Lied: Vrede voor jou 
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Slotgedachte  
  

De hoge berg  
op weg uit de drukte, het geraas, het geroep. 
Inkeren, verstillen,  
het eigen hart horen,  
ademhalen, langzaam, diep,  
in en uit aanwezig komen bij mezelf  
bij de altijd Aanwezige, 
licht zien, soms even,  
doorzinderd worden van het licht,  
en de stem horen ‘Deze is mijn geliefde Zoon’  
en luisteren, lang warm worden van die stem. 
 
‘Het is goed dat we hier zijn ‘ 
en de ogen opslaan en niets anders zien  
dan de gewone dagelijkse realiteit,  
en toch!  
Met open ogen naar Jezus durven kijken,  
met open oren luisteren naar zijn woord,  
naar die ongelofelijke boodschap, 
naar Gods droom over onze wereld  
over de mensen, over mij.  
Het durven geloven, dat woord,  
er durven naar leven en ervaren:  
dit woord is waar en goed! 
 

Mededelingen  
 
Een lied tot Jezus Christus 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. 
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Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet 
zolang ik leven mag. 
 

Zending en zegen 
 
Zoals Jezus zijn apostelen van de berg terugstuurt 
naar hun taak van elke dag, bij de mensen in het dal, 
zo zendt Hij ook ons terug naar de mensen 
om van zijn woorden te getuigen. 
Daartoe zegenen wij elkaar, in de naam van 
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
Muzikaal uitgeleide: Le Onde, Ludovico Einaudi     

  

 
Voorgangers: Johan van de Leest en Sjef van Esch 

 
Op de website www.kapelgemeenschap  vindt u een 
link om deze viering terug te kijken  tot 14 maart 
 


