
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. 

 
Bezinning  

 
Geen andere weg valt er te bewandelen 
dan die van de solidariteit. 
De handen in elkaar slaan, 
kleinen en groten, machtigen en zwakken. 
 
Geen ander pad is er samen te effenen dan dat van de hoop. 
Vechten tegen de ontmoediging 
en steentjes leggen met velen. 
 
Geen betere energie is er dan die van het vertrouwen. 
Woorden en daden vinden die mensen bij elkaar brengen, 
over alle grenzen heen. 
 
Geen krachtiger daden zijn er dan die van de liefde. 
Getuigen van Gods droom worden en bouwen aan zijn huis. 

 
Gebed. 

 
God, onze Vader, wij danken U voor uw Woord 
en voor de tekens waarin wij uw nabijheid mogen ervaren. 
Al leven wij in het dal, zonder top-ervaringen, wij hebben weet 
van het uitzicht dat ons wordt geboden op leven. 
Wij vragen U, leer ons te zien en te geloven dat Gij – al is het 
achter wolken verborgen – met ons meetrekt op onze  
levensweg. Weest Gij onze kracht om licht en vreugde te  
brengen, daar waar wij leven. 
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Zegen. 

 
Voor ons is de tijd gekomen om af te dalen van de berg. 
Ons wacht weer het leven van elke dag. Maar de Heer daalt met 
ons mee de berg af. Hij zendt ons de wereld in en zegent ons: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

 
 

2e zondag van de veertigdagentijd 
 

Inleiding 
 
De tweede etappe van onze 40-dagentocht naar Pasen is een 
bergetappe. Abraham beklimt de berg om er zijn zoon Isaak te 
slachtofferen. Maar dan blijkt dat God niet wil dat mensen, in 
zijn naam, elkaar tot slachtoffer maken. 
 
Toen Petrus, ook boven op een berg, zag hoe Jezus de gestalte 
aannam van de verheerlijkte Christus, waande hij zich in de  
zevende hemel. Daar wou hij wel een hutje bouwen. Maar hij 
had nog niet begrepen dat niemand deel kan hebben aan Gods 
heerlijkheid tenzij hij eerst Jezus op zijn levensweg volgt. 
Een levensweg die uitmondde in zijn kruisweg. 
 
Ook wij beschouwen te vaak het goede dat ons werd  
geschonken, als ons bezit, en vergeten dat leven delen is. 
 

Gebed 
 
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 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 U!”. Amen. 



Lezing Genesis 22, 1-2a.9a. 10-13.15-18 
 
God maakt Abraham duidelijk dat Hij geen mensenoffers wil,  
maar een God van leven is.  
 

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. 
Hij zei tot hem: “Abraham. “ 
En Abraham antwoordde: “Hier ben ik.” 
God sprak: “Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar 
het land van de Moria. Ik zal u daar de berg aanwijzen waar gij 
hem als brandoffer moet opdragen.” 
De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel en kloofde hout 
voor het brandoffer. Daarna begaf hij zich op weg, samen met 
twee knechten en zijn zoon Isaak. Op de derde dag zag Abraham 
in de verte de plaats liggen die God had aangewezen. 
Toen zei hij tot zijn knechten:“Blijft gij hier bij de ezel. Ik ga met 
de jongen naar ginder. Nadat wij ons daar voor God In aanbid-
ding hebben neergebogen, komen wij weer terug.” 
Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaak het hout, zelf droeg hij het 
vuur en het offermes. Zo gingen ze samen op weg. 
Onderweg zei Isaak tot zijn vader Abraham:“Vader.” 
Deze antwoordde: “Ja, mijn zoon.” 
Isaak sprak: “Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het of-
ferdier ?” Abraham antwoordde: “God zelf zal wel voor het offer-
dier zorgen, mijn zoon.” En samen gingen ze verder. 
Toen zij de plaats bereikt hadden, bouwde Abraham daar een 
altaar en stapelde het hout erop. Dan bond hij zijn zoon Isaak 
vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen  
Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes,  riep een engel 
van de Heer hem toe: “Abraham, Abraham ! “ En hij antwoord-
de: “Hier ben ik.” De engel zei: “Raak de jongen met geen  
vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God lief hebt, 
want gij hebt Hem uw enige zoon niet willen onthouden.”  
Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram die met zijn 
horens in het struikgewas vastzat. Hij greep het dier en droeg 
het als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Toen riep de engel 
van de Heer voor de tweede maal tot Abraham: “Zo spreekt de 
Heer: Omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw enige zoon hebt  
willen geven, Zal Ik u overvloedig zegenen. Uw nakomelingen 
zal Ik even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de 
zandkorrels op het strand van de zee. Door uw nageslacht  
komen zegen en geluk over alle volken van de aarde, 
omdat gij naar Mij geluisterd hebt.” Daarop keerde Abraham met 
zijn zoon Isaak naar de knechten terug. 

Evangelie (Mc., 9, 2-10) 
 
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. 
Hij bracht hen op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. 
Daar zagen de leerlingen voor hun ogen dat Jezus van gedaante 
veranderde. Zijn kleren begonnen te schitteren, zo wit als  
niemand ter wereld ze maken kan. En zie, daar verschenen hun 
Elia en Mozes, in gesprek met Jezus. 
En Petrus zei: “Rabbi, wat een geluk dat wij hier zijn. Laten wij 
hier drie tenten opslaan: Eén voor U, één voor Mozes en één 
voor Elia.” Hij wist eigenlijk niet wat hij zei, want zij waren  
helemaal van streek. Toen kwam een wolk die een schaduw over 
hen legde. En uit de wolk klonk een stem: “dit is mijn beminde 
Zoon. Luister naar Hem. ”Toen zij hun ogen opensloegen, 
zagen zij niemand anders dan Jezus alleen. 
En terwijl zij van de berg afdaalden, drukte Jezus hen op het 
hart: “Vertel aan niemand wat gij gezien hebt, voordat de  
Mensenzoon uit de dood is opgestaan.” 
De leerlingen hielden zich aan dat woord. Maar zij vroegen zich 
af wat het betekende: opstaan uit de dood. 
 

Voorbeden 
 
Liefdevolle God, tot U bidden wij: 
 
Voor onze samenleving.  
Dat ze zich laat inspireren  
door het visioen van wereldvrede en rechtvaardigheid  
opdat toekomstige generaties  
ook waardig kunnen leven op onze planeet. 
Laat ons bidden 
 
Voor onszelf.  
Dat wij vol vertrouwen de berg mogen afgaan  
en durven meebouwen aan een duurzame wereld zonder onge-
lijkheid.  
Dat wij keerpunten voor anderen durven creëren. 
Laat ons bidden 
 
Voor onze persoonlijke intenties bidden wij… 
 

Onze Vader. 
 



Lezing Genesis 22, 1-2a.9a. 10-13.15-18 
 
God maakt Abraham duidelijk dat Hij geen mensenoffers wil,  
maar een God van leven is.  
 

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. 
Hij zei tot hem: “Abraham. “ 
En Abraham antwoordde: “Hier ben ik.” 
God sprak: “Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar 
het land van de Moria. Ik zal u daar de berg aanwijzen waar gij 
hem als brandoffer moet opdragen.” 
De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel en kloofde hout 
voor het brandoffer. Daarna begaf hij zich op weg, samen met 
twee knechten en zijn zoon Isaak. Op de derde dag zag Abraham 
in de verte de plaats liggen die God had aangewezen. 
Toen zei hij tot zijn knechten:“Blijft gij hier bij de ezel. Ik ga met 
de jongen naar ginder. Nadat wij ons daar voor God In aanbid-
ding hebben neergebogen, komen wij weer terug.” 
Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaak het hout, zelf droeg hij het 
vuur en het offermes. Zo gingen ze samen op weg. 
Onderweg zei Isaak tot zijn vader Abraham:“Vader.” 
Deze antwoordde: “Ja, mijn zoon.” 
Isaak sprak: “Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het of-
ferdier ?” Abraham antwoordde: “God zelf zal wel voor het offer-
dier zorgen, mijn zoon.” En samen gingen ze verder. 
Toen zij de plaats bereikt hadden, bouwde Abraham daar een 
altaar en stapelde het hout erop. Dan bond hij zijn zoon Isaak 
vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen  
Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes,  riep een engel 
van de Heer hem toe: “Abraham, Abraham ! “ En hij antwoord-
de: “Hier ben ik.” De engel zei: “Raak de jongen met geen  
vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God lief hebt, 
want gij hebt Hem uw enige zoon niet willen onthouden.”  
Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram die met zijn 
horens in het struikgewas vastzat. Hij greep het dier en droeg 
het als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Toen riep de engel 
van de Heer voor de tweede maal tot Abraham: “Zo spreekt de 
Heer: Omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw enige zoon hebt  
willen geven, Zal Ik u overvloedig zegenen. Uw nakomelingen 
zal Ik even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de 
zandkorrels op het strand van de zee. Door uw nageslacht  
komen zegen en geluk over alle volken van de aarde, 
omdat gij naar Mij geluisterd hebt.” Daarop keerde Abraham met 
zijn zoon Isaak naar de knechten terug. 

Evangelie (Mc., 9, 2-10) 
 
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. 
Hij bracht hen op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. 
Daar zagen de leerlingen voor hun ogen dat Jezus van gedaante 
veranderde. Zijn kleren begonnen te schitteren, zo wit als  
niemand ter wereld ze maken kan. En zie, daar verschenen hun 
Elia en Mozes, in gesprek met Jezus. 
En Petrus zei: “Rabbi, wat een geluk dat wij hier zijn. Laten wij 
hier drie tenten opslaan: Eén voor U, één voor Mozes en één 
voor Elia.” Hij wist eigenlijk niet wat hij zei, want zij waren  
helemaal van streek. Toen kwam een wolk die een schaduw over 
hen legde. En uit de wolk klonk een stem: “dit is mijn beminde 
Zoon. Luister naar Hem. ”Toen zij hun ogen opensloegen, 
zagen zij niemand anders dan Jezus alleen. 
En terwijl zij van de berg afdaalden, drukte Jezus hen op het 
hart: “Vertel aan niemand wat gij gezien hebt, voordat de  
Mensenzoon uit de dood is opgestaan.” 
De leerlingen hielden zich aan dat woord. Maar zij vroegen zich 
af wat het betekende: opstaan uit de dood. 
 

Voorbeden 
 
Liefdevolle God, tot U bidden wij: 
 
Voor onze samenleving.  
Dat ze zich laat inspireren  
door het visioen van wereldvrede en rechtvaardigheid  
opdat toekomstige generaties  
ook waardig kunnen leven op onze planeet. 
Laat ons bidden 
 
Voor onszelf.  
Dat wij vol vertrouwen de berg mogen afgaan  
en durven meebouwen aan een duurzame wereld zonder onge-
lijkheid.  
Dat wij keerpunten voor anderen durven creëren. 
Laat ons bidden 
 
Voor onze persoonlijke intenties bidden wij… 
 

Onze Vader. 
 



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. 

 
Bezinning  

 
Geen andere weg valt er te bewandelen 
dan die van de solidariteit. 
De handen in elkaar slaan, 
kleinen en groten, machtigen en zwakken. 
 
Geen ander pad is er samen te effenen dan dat van de hoop. 
Vechten tegen de ontmoediging 
en steentjes leggen met velen. 
 
Geen betere energie is er dan die van het vertrouwen. 
Woorden en daden vinden die mensen bij elkaar brengen, 
over alle grenzen heen. 
 
Geen krachtiger daden zijn er dan die van de liefde. 
Getuigen van Gods droom worden en bouwen aan zijn huis. 

 
Gebed. 

 
God, onze Vader, wij danken U voor uw Woord 
en voor de tekens waarin wij uw nabijheid mogen ervaren. 
Al leven wij in het dal, zonder top-ervaringen, wij hebben weet 
van het uitzicht dat ons wordt geboden op leven. 
Wij vragen U, leer ons te zien en te geloven dat Gij – al is het 
achter wolken verborgen – met ons meetrekt op onze  
levensweg. Weest Gij onze kracht om licht en vreugde te  
brengen, daar waar wij leven. 
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Zegen. 

 
Voor ons is de tijd gekomen om af te dalen van de berg. 
Ons wacht weer het leven van elke dag. Maar de Heer daalt met 
ons mee de berg af. Hij zendt ons de wereld in en zegent ons: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

 
 

2e zondag van de veertigdagentijd 
 

Inleiding 
 
De tweede etappe van onze 40-dagentocht naar Pasen is een 
bergetappe. Abraham beklimt de berg om er zijn zoon Isaak te 
slachtofferen. Maar dan blijkt dat God niet wil dat mensen, in 
zijn naam, elkaar tot slachtoffer maken. 
 
Toen Petrus, ook boven op een berg, zag hoe Jezus de gestalte 
aannam van de verheerlijkte Christus, waande hij zich in de  
zevende hemel. Daar wou hij wel een hutje bouwen. Maar hij 
had nog niet begrepen dat niemand deel kan hebben aan Gods 
heerlijkheid tenzij hij eerst Jezus op zijn levensweg volgt. 
Een levensweg die uitmondde in zijn kruisweg. 
 
Ook wij beschouwen te vaak het goede dat ons werd  
geschonken, als ons bezit, en vergeten dat leven delen is. 
 

Gebed 
 
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 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 U!”. Amen. 


