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Gedaanteverandering op de berg Tabor 
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INTREDEZANG: U Kennen, uit en tot U leven 
 

1. U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

Zolang ons ’t aanschijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, - 

O Christus, die voor ons begin 

En einde zijt, der wereld zin! 
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2. Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 
 

3. O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

Uw kerk die in de wereld is. 
 

BEGROETING 
 

In dit aardse bestaan maken we heel wat mee. 

Soms is het maar goed dat we van tevoren 

niet weten wat ons allemaal te wachten staat. 

Maar als wij ons vertrouwen op God durven stellen, 

kunnen wij ons wapenen tegen de uitdagingen 

die op ons pad zullen komen. 
 

Drie leerlingen van Jezus mochten 

samen met Hem de berg op, en de hemel open zien. 

Als wij bidden mogen wij ook – en zeker op het moment 

waarop wij de Eucharistie met elkaar meevieren, 

de hemel op een kier zien openstaan en kracht ontvangen, 

die ons met vertrouwen doet voortgaan. 

Ik wens u een goede inspirerende viering toe, 

onder Gids rijke zegen. 
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GEBED OM VERGEVING 

 Ik belijd voor de almachtige God, 

 en voor u allen dat ik gezondigd heb 

 in woord en gedachte, in doen en laten, 

 door mijn schuld, door mijn schuld, 

 door mijn grote schuld. 

 Daarom smeek ik de heilige Maria, 

 altijd maagd, alle engelen en heiligen 

 en u, zusters en broeders, 

 voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

 onze zonden vergeven en ons geleiden 

 naar het eeuwig leven, Amen 
 

KYRIE uit Missa Populi – Andriessen  
 

GEBED 

Vader in de hemel, op de berg Tabor 

heeft Jezus zich 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 en de heilige Geest leeft en heerst 

tot in de eeuwen der eeuwen, Amen 
 

EERSTE LEZING uit Genesis 22:1-2+ 9a+10-13+15-18  

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij 

zei tot hem: 'Abraham.' En hij antwoordde: 'Hier ben ik.' Hij zei: 'Ga 

met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land van de Moria 

en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer 

op.' Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen 

bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn 
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zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen 

Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon 

de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem van uit de hemel 

toe: 'Abraham, Abraham!' En hij antwoordde: 'Hier ben ik.' Hij zei: 

'Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat 

gij God vreest want gij hebt mij 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 de ram en droeg die als 

brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer 

voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: 'Bij mijzelf heb 

ik gezworen - spreekt de Heer - omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw 

eigen zoon niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen 

en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en 

de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de 

poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen 

over alle volken van de aarde omdat gij naar Mij hebt geluisterd.'   

  Wij danken God voor zijn Levend Woord 
 

TUSSENZANG Brood zal ik u geven 

1. Brood zal ik u geven dat uit de hemel daalt,  

 brood dat de Vader u geven zal, dat de wereld vol leven haalt.  

 Refrein:  Geef ons dit brood altijd, 

  uw woorden zijn woorden van eeuwig leven, 

  wie anders zou het u geven. 
 

2. Ik ben brood voor leven, wie mij eet hongert nooit.  

 Brood dat voor u uit de hemel komt 

 tot nieuw leven de wereld tooit.    Refrein 
 

3. Mensen sleuren, sloven voor kost die kort beklijft, 

 Werk voor het brood dat u brengen 

 zal een nieuw leven dat altijd blijft.   Refrein 
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TWEEDE LEZING uit Romeinen 8:31b-34  

Broeders en zusters, indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons 

zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard: voor ons allen heeft 

Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het 

andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die 

rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die 

gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods 

rechterhand, onze zaak bepleit  

   Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord 
 

LOFZANG VOOR HET EVANGELIE:   

 Looft de Heer alle gij volken. Vanuit een schitterende wolk 

 werd de stem van de Vader gehoord: Dit is mijn welbeminde 

 Zoon, luistert naar Hem. Looft de Heer alle gij volken. 
 

EVANGELIELEZING: Marcus 9: 2-10  

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en 

bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij 

werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd 

glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia 

verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. 

Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 'Rabbi, het is goed dat we hier 

zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een 

voor Elia.'  Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen geheel 

verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk 

een stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.' Toen 

ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen 

Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand 

te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de 

doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al 

vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht 

betekenen.   Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord. 



 

 
 

6 

 

ACCL. NA HET EVANGELIE: U komt de lof toe 
 

VERKONDIGING 
 

GELOOFSBELIJDENIS 

 Ik geloof in God, de almachtige Vader. 

 Schepper van hemel en aarde 

 En in Jezus Christus, 

 zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

 Die ontvangen is van de heilige Geest, 

 geboren uit de maagd Maria, 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

 is gekruisigd, gestorven en begraven, 

 die nedergedaald is ter helle, 

 de derde dag verrezen uit de doden, 

 die opgestegen is ten hemel, 

 zit aan de rechterhand van God, 

 de almachtige Vader, 

 Vandaar zal Hij komen oordelen 

 de levenden en de doden. 

 Ik geloof in de heilige Geest; 

 de heilige katholieke kerk, 

 de gemeenschap van de heiligen; 

 de vergeving van de zonden; 

 de verrijzenis van het lichaam; 

 en het eeuwig leven. Amen. 

 

ACCLAMATIE BIJ VOORBEDEN 

 Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 
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AANKONDIGING COLLECTE 

Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de collecte. 

Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken van uw bijdrage 

aan de locatie van uw keuze. U vindt alle gegevens in het digitale 

collecteboekje. 

Als extra collecte gedurende de Vastenperiode vraagt de MOWA uw 

bijdrage voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren 

zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing 

hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer 

kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide 

informatie vindt u achter in dit liturgieboekje en in de speciale 

collectebijlage op de diverse websites.  

 

OFFERGAVE Lead me lord, Samuel Wesley (1766-1837) 

Lead me, Lord, 

lead me in Thy righteousness, 

make Thy way plain before my 

face. 

For it is Thou, Lord, Thou Lord, 

only that makest me dwell in 

safety. 

Leid mij Heer, leid mij in Uw 

rechtvaardigheid. 

Maak Uw weg duidelijk voor mij. 

 

Want U bent het Heer, U alleen, 

die mij in veiligheid doet leven. 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

Vader in de hemel, U verwacht van ons geen brandoffer, 

maar wel het geloof dat U in alles voorziet, 

en de bereidheid om uw wil te doen, 

Heilig wat wij U geven 

en maak ons tot offert van uw veelgeliefde Zoon, 

Jezus Christus onze Heer. Amen 
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PREFATIE 

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: 

SANCTUS & BENEDICTUS uit Missa Populi – Andriessen 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, 

uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen 

redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons 

wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van U 

hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon, Hem 

hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en 

elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons 

heeft gebracht en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw 

heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 

Want, voordat Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij 

tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak 

het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet 

hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde, 

vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: 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. 
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A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, 

 en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 

nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij 

U aan, wat Gij ons gegeven hebt: het offer van volkomen verzoening. 

Heilige vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon, 

en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 

verwijderen wat scheiding brengt. 
 

Laat Hij ons bewaren, in de gemeenschap met  Franciscus, onze paus, 

Johannes, onze bisschop, en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo 

bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument 

van uw vrede. 

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de 

heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met alle heiligen, in het 

bijzonder de heilige Augustinus, de Zalige Titus Brandsma, de heilige 

Anna, de heilige Urbanus, samen met uw heilige Geest en onze Goede 

Herder, de beschermers van onze geloofsgemeenschappen. Breng zo de 

mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen om in 

eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe 

wereld die vervuld is van uw vrede. Door Christus 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. 
 

ONZE VADER: gesproken -  VREDESWENS 
 

 

AGNUS DEI uit Missa Populi – Andriessen 
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COMMUNIE en COMMUNIEZANG: Thou knowest Lord - Henry 

Purcell (uit: Funeral Music for Queen Mary) 

 

Thou knowest, Lord, the secrets 

of our hearts. Shut not thy 

merciful ears unto our prayer but 

spare us, Lord, spare us, Lord 

most holy. 

O God, o God most mighty 

O holy and most merciful Saviour 

Thou most worthy Judge eternal. 

Suffer us not at our last hour 

For any pains of death to fall, to 

fall from thee. Amen 

 

 

Gij kent, o Heer, de geheimen van 

onze harten sluit uw genadige oren 

niet voor ons gebed, maar spaar ons, 

Heer, spaar ons, heiligste Heer. 

O God, o almachtige God 

O heilige en genadige Redder 

Gij achtenswaardige eeuwige 

Rechter. 

Laat ons in ons laatste uur niet lijden 

Dat Gij ons in onze doodsstrijd niet 

ontvalt. Amen. 

 

SLOTGEBED -  MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Pr. De Levende zegene en behoede u. 

 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

 De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Al. Zegen ons en behoed ons, Doe lichten over ons Uw aangezicht 

 en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede. 

Pr. En zegene ons de Almachtige God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Al.     Amen. 
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SLOTZANG: ATTENDE DOMINE (Gregoriaans) 

   Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi (2x). 

Ad te Rex summe, omnium 

redémptor, óculos nostros 

sublévamus flentes: exáudi, 

Christe, supplicántum preces. 

    Atténde domine…. 

 

Tot U, opperste Koning, Verlosser van 

allen, slaan wij wenend onze ogen op: 

verhoor, Christus, ons smeekgebed. 

Déxtera Patris, lapis anguláris, via 

salútis, jánua caeléstis,áblue nostri 

máculas delícti. 

     Atténde domine…. 

Rechterhand van de Vader, Hoeksteen, 

weg ten heil, deur van de hemel, reinig 

ons van zondesmet. 

 

Rogámus, Deus, tuam majéstatem: 

áuribus sacris génitus exáudi: 

crímina nostra plácidus indúlge. 

    Atténde domine…. 

 

 

Wij vragen, God uw majesteit: schenk 

gehoor aan ons zuchten, vergeef 

genadig onze fouten. 

 

Tibi fatémur crímina admissa: 

contríto corde pándimus occúlta: 

tua, Redémptor, píetas ignóscat. 

     Atténde domine…. 

U bekennen wij de bedreven fouten, 

rouwmoedig belijden wij ons heimelijk 

kwaad: Verlosser, schenk in uw 

goedheid vergiffenis. 

 

Innocens captus, nec répugnans 

ductus, téstibus falsis pro ímpiis 

damnátus: quos redemísti, tu 

consérva, Christe. 

      Atténde domine…. 

Gij, die onschuldig gevangen 

genomen, zonder tegenstand 

weggevoerd, Op vals getuigenis ten 

gunste van zondaars zijt veroordeeld, 

Christus spaar hen die Gij hebt 

verlost! 
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TER OVERWEGING 
 

Zangers en zangeressen, solisten en hoofdrolspelers in toneel en film 

dragen vaak opvallende kleren van glanzende stoffen in felle kleuren. 

In het voetlicht en de schijnwerpers worden zij als het ware voor onze 

ogen van gedaante veranderd. Wij hunkeren blijkbaar naar 

gedaanteverandering, naar glorie, naar heerlijkheid, naar stralend 

licht. Is dat illusie? Zijn wij gedoemd tot as weer te keren?  
 

‘Gedenk, mens, dat je as bent en tot as zult terugkeren’, zegt de kerk 

ons op Aswoensdag. Toch zijn we allemaal geroepen de heerlijkheid 

van God te aanschouwen (Johannes 17:24) Ons leven ligt in het 

spanningsveld tussen de as van ons armzalig bestaan en de glans van 

onze roeping tot een leven in Gods heerlijkheid. Beide polen zijn reëel. 

Vandaag breekt voor een moment de verborgen, intieme wereld van 

Gods alomvattende licht door. De gedaanteverandering van Jezus laat 

ons de werkelijkheid zien van de kracht van het leven. Elk oprecht 

feest is een deelname aan deze gedaanteverandering door de 

schoonheid van omgeving, beweging en kleding die wij voor feesten 

reserveren. 
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VASTENACTIE 2021  

 
Namasté aan alle parochianen van de verschillende locaties Amstelland, 
 
Allereerst heel hartelijk dank voor uw geweldige bijdrage voor de 
schoolkinderen in Nepal! Hartverwarmend dat u weer met elkaar 
meegeholpen heeft verschil te maken voor heel arme kinderen door hen 
met uw bijdrage de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen en 
daarmee een kans op een betere toekomst.  
 
Naast het ondersteunen van schoolkinderen en daarmee hun ouders en 
zelfs een heel dorp, houdt de stichting Hart4onderwijsNepal zich ook 
bezig met het imkerproject ‘Khusi Mahuri’.  Voorjaar 2019 is het project 
op de Vajra Academy Nepal -de eerste ‘groene’ ecologische school van 
Nepal- van start gegaan. Khusi Mahuri betekent in Nepali ‘De Blije Bij!’  

De leerlingen van groep 8 leren in een team van vijf deelnemers om zelf 
een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren én hiervan zelf de 
honing te oogsten. Deze honing is dan niet alleen voor het eigen gebruik 
op de school, maar kan ook worden verkocht. Uit de opbrengst worden 
dan weer één of meer kinderen gesponsord om naar de school te kunnen 
komen. 
 
Mooie bijkomstigheid is dat de honing op de lokale markt verkocht kan 
worden. Hierdoor leren de leerlingen tevens op een duurzame wijze 
economie te ontwikkelen. Kortom een ambitieus plan wat mogelijk  
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gemaakt kan worden door de inzet van docenten, ouders, lokale imker, 
timmerman, en last but not least….. de sponsors in Nederland.  
 
De ambitie reikt echter nog verder… Het plan is om van het traject 
ecologisch imkeren volgens de ‘Khusi Mahuri’ aanpak ook een cursus te 
maken op de Vajra Academy voor mannen én vrouwen uit de zeer arme 
afgelegen gebieden. Zij krijgen dan ieder het beheer over een eigen 
bijenkast. Ze leren de kast te onderhouden, voor de bijen te zorgen en de 
honing te oogsten. Ze kunnen de honingopbrengst verkopen en deze 
behouden. De opbrengst van het duurzaam imkeren van één bijenkast 
levert dan een substantiële bijdrage aan het gezinsinkomen.  
 
De kerken in Parochie Amstelland bevelen dit project van harte bij u aan. 
Uw kunt uw gift in de kerk kwijt maar als u in deze coronatijd minder 
vaak de kerkvieringen bezoekt zien wij graag uw bijdrage tegemoet op 
bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. 
‘Vastenactie’. Alvast hartelijk dank! 
 
 
 

 
Door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage  
via   de rekening van Parochie Amstelland  
terecht bij het Vastenactieproject van de MOWA 

 
Of   rechtstreeks overmaken op 

bankrekening: NL72 RABO 0382 3326 01 

t.n.v. MOWA – Amsterdam 
o.v.v. ‘Vastenactie 2021’ 

 
 
Voor verdere informatie: Pim Hattink Stichting Hart4onderwijsNepal 
 (info@hart4onderwijsnepal.nl of www.hart4onderwijsNepal.nl) 

mailto:info@hart4onderwijsnepal.nl
http://www.hart4onderwijsnepal.nl/

