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Lichtpuntje

Opening/welkom
Openingsgebed (samen)
God van mensen, van mensen die klagen en jammeren, van hen die
opstandig zijn of lamgeslagen, die dorstig en hongerig zijn of
weldoorvoed, van hen die U zoeken en van hen die aan U geen
boodschap meer hebben.
God van alle mensen die ons roept om samen door leven te gaan in
een geest van verbondenheid en solidariteit, geef dat wij elkaar de
hand reiken, daadwerkelijk met elkaar delen, al wat vreugde brengt,
maar ook wat verdriet geeft. Dan zitten we op de goede weg, de
weg die leidt naar Pasen, naar uw beloofde land, het land van licht
en vrede voor ieder mens. Amen
Openingslied: Wij zullen kennen
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Ach jullie verlichten, ontrukken,
als je niet lief hebt je naaste je verre
naaste geen recht doet, in schaduwen
dwaal je maar rond, door kunstlicht je
ogen bedorven.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.
Ach wij die God willen zien wij zien het
gezicht dat ons aankijkt te ongelegener tijd,
wij zien in flitsen elkaar,
de liefde die ons beloofd is.

2

Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn
Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we hier
vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de gedachteniskaars
aansteken. De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag
willen gedenken.
Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte, van
naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed en
dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit.
Stilte
Muziek
Evangelie
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas,
9, 28b-36.
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. 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
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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.
Stilte (± 10 minuten)
Gedachte ter overweging
Niet ieder van ons weet een vredige plek te vinden, maar wees stil.
Hier zijn de stiltes van de woestijn, de kabbelende oceanen, de
verwaaide heidevelden, de bergtoppen, ze liggen allemaal besloten,
diep in je binnenste.
Pam Brown

Muziek
Gedicht
Met Hem
de berg bestijgen
uit het dal
van de duisternis,
uit de dodende sleur
van elke dag.
Met Hem
de hoogte zoeken
en de ijle lucht:
de nieuwe gedachten
en de andere kijk.
Door Hem
de spanning aandurven
tussen plicht en visioen,
tussen wet en profeet,
tussen vandaag
en morgen.
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Bij Hem zijn
en niet meer bidden,
niets meer vragen,
enkel weten
en gelukkig zijn.
Met Hem
weer afdalen
naar de vlakte,
naar de zorg,
het leed van elke dag.
Maar zijn geheim
bewaren in het hart
om nooit te vergeten.
Zijn Licht ontsteken
om het nooit meer
te doven.
Lied: Psalm 72II, GvL blz. 122
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

5

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
Moge het gebeuren dat wij als gemeenschap oog blijven houden
voor elkaar en met elkaar blijven bidden voor de noden die ons
bezig houden.
………………..
………………..
Stilte
God, geef ons de kracht om te midden van crisis en onzekerheid te
blijven werken aan een betere werelds.
Amen
Zang: Hoort hoe God met mensen omgaat GvL 619, blz.713
Couplet 1, 3, 12 en 13
Onze vader
Lucas beschrijft het visioen op de berg en wij horen hoe Jezus
veranderde, terwijl Hij in gebed was. Laten ook wij ons tot God
richten in gebed, omwille van de verandering waar onze wereld om
schreeuwt: gerechtigheid en liefde, vrede in overvloed. Jezus leerde
ons bidden om de komst van dit Rijk met deze woorden.
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
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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.
Vredeswens
Breek ons open, Heer,
opdat wij zouden leven met elkaar
en niet naast of tegenover elkaar.
Geef ons de ware vrijheid
die niet gebonden is aan geld of eer,
maar die verworven wordt
door zich los te maken om U na te volgen.
Dan kunnen wij meebouwen aan uw droom van vrede.
Mode die vrede van de Heer altijd met ons zijn.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.
Mededelingen en collecte
Muziek
Slotgebed (samen)
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
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Zegenbede
Toegerust en bemoedigd door ons samenzijn hier,
door het verhaal van de ontmoeting op de berg,
gaan wij terug naar de wereld van elke dag.
Er is nog veel te doen.
Het moet, het kan slagen met Gods zegen,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Zang: Een schoot van ontferming GvL 600

Overdenking
Vasten, zich iets ontzeggen
in eten, drinken, roken…
is niet zo moeilijk.
Dat is uitgesteld genot.
Na veertig dagen
zal het des te beter smaken,
zullen we er des te meer van genieten.
Vasten wordt wel moeilijk
als het een oefening is in gerechtigheid.
Durven uitgaan van het feit
dat lucht en water,
grond en energie
ons niet persoonlijk toebehoren,
maar gemeenschapsgoederen zijn
voor heel onze planeet.
Want dan wordt vasten
een pijnlijke bezinning over onze levensstijl.
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