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Zondag, 28 februari 2021 

 
Zicht op het verbond 
Geliefde broeders en zusters,  

Jezus openbaart aan zijn leerlingen de diepe betekenis van zijn zending als hij hen spreekt 
over zijn lijden, dood en verrijzenis als vervulling van de wil van de Vader. Hij roept zijn 
leerlingen op zich daarbij aan te sluiten voor de redding van de wereld. Laten wij op onze 

tocht van veertig dagen op weg naar Pasen, Hem in herinnering houden die “zich heeft 
vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8).  
In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het “levende water” van de 

hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders 
en zusters in Christus. In de Paasnacht zullen wij onze doopbeloften hernieuwen om dankzij 
de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. 

Uit de boodschap voor de 40-dagentijd van Paus Franciscus 

Eerste lezing: 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 Isaäk, 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 brand-
offer op.” Toen zij de plaats bereikt hadden die God hun had aangewezen, bouwde Abraham 

daar een altaar, stapelde er hout op, bond zijn zoon Isaäk 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 vanuit 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. 
Woord van de Heer.   Wij danken God. 

 

De zusters van het Heilig Hart hebben mij hun kennis en vaardigheden 

bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen, ook aan 

mensen met een handicap. 
Patrick Siluyele, 23 jaar, Zambia (Uit het project van de Vastenactie) 
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Gebed bij psalm 116 

Evangelie: 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 veran-
derd: zijn kleed werd glanzend en zó wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia ver-

scheen 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. 

Woord van de Heer.   Lof zij U, Christus.  

Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd verkeren we op de Berg waar Jezus 

van gedaante verandert. Het is alsof we iets te zien krijgen van de overwinning 

die Christus op de dood zal halen.  

Wanneer volwassenen zich op de Doop voorbereiden, is deze lezing een onderdeel 

van de voorbereiding. Het is alsof ze kennis mogen maken met Jezus en het licht 

dat Hem omstraalt. Prachtig is dat: ‘Heel even verkeren op de berg en iets mogen 

zien van de wereld die ons beloofd wordt’.  

Ook onze zondagsvieringen willen af en toe een tipje van de sluier oplichten en 

Gods verbondenheid met ons laten zien. We gaan van viering naar viering en 

versterken het proces van verandering dat we in de veertigdagentijd doormaken. 

Ik heb U lief, Heer, 
want U ziet mij liefdevol aan. 
U hoort mijn roep om ontferming. 
U houdt mij in het land van de levenden. 

 
Voel ik mij angstig of verloren; 
dan veegt U de tranen uit mijn ogen. 

Dwaalt mijn ziel door de stille straten 
dan roept U haar terug en geeft haar onderdak. 
Voor U blijf ik de moeite waard. 

 
Ontwar dan, Heer, het koord van de dwang  

waarmee anderen mij binden 
of waarmee ik, in mijn dwaasheid, mijzelf bind. 
 

Ik heb U lief, Heer, 
want U ziet mij liefdevol aan. 
Voor uw ogen mag ik drinken 

uit de beker van het heil. 
 
Rob van Uden 
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Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in Jezus Christus, 
die bestond in goddelijke majesteit, 
die zich niet heeft willen vastklampen  

aan de gelijkheid met God. 
 
Ik geloof in Hem, 

die zichzelf heeft ontledigd 
en het bestaan van een slaaf op zich heeft 
genomen. 

 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. 

En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd 
door gehoorzaam te worden tot de dood,  
tot de dood aan het kruis. 

 
Ik geloof dat God Hem hoog heeft verheven 
en Hem de naam verleend die boven alle namen is. 

 
Opdat bij het noemen van zijn Naam  
zich iedere knie zou buigen 

In de hemel, op aarde en onder de aarde 
en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader:  
Jezus Christus is de Heer. Amen. 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

Ogen 

Mijn ogen kijken in de jouwe 

waakzaam, vol van licht 

in ons op ooghoogte-zijn wordt alles duidelijk 

en uit de diepte van onze harten 

komt naar boven 

oeroud weten 

van de gemeenschappelijke wortels 

van onze herkomst. 

Vanuit het hart van een Godheid 

die jou en mij, ons samen, 

in alle liefde draagt. 
 

Vol van wijsheid was God 

toen ieder van ons gevormd werd 

uit veelkleurig sterrenstof 

en creatieve ademkracht. 

God wilde dat wij elkaar zouden ontmoeten 

doorheen het dichte struikgewas van de geschiedenis. 
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