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Vastenviering 2018 
 
Intredemuziek 
Instrumentaal: CD ‘Once in a red moon’ (Secret Garden) - bediend door Lars VL (5A) 

 
Welkom 
Priester Tim: 
Laten we dit samenzijn beginnen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest.  
(De kinderen van het tweede leerjaar komen naar voren en beginnen een berg te 
bouwen met schoendozen; Thomas: zelfgemaakte kijkdoos!) 

• Priester Tim: Goeiedag en welkom aan iedereen. Wat zijn jullie hier van plan?  
• Kinderen: Wij bouwen een berg.  
• Priester Tim: Waarom een berg? 
• Kinderen: Omdat de verhalen die we vandaag zullen horen op een berg gebeuren. 
• Priester Tim: Wie van jullie is er al eens op een berg geweest? 
• … 
• Priester Tim: Welk gevoel heb je als je bovenop de berg staat?  
• … 
• Priester Tim: Als je op een berg staat, kan je het gevoel hebben dat je dichter bij 

God bent. 

Priester Tim: 
Beste vrienden, 
In het evangelie gaat Jezus met zijn vrienden ook de stilte opzoeken op een berg om 
dichter bij God te zijn. De apostelen beleven daar iets unieks. De ontmoeting daar 
met Jezus was voor hen een topmoment in hun leven. 
Maar we moeten niet afreizen naar een berg om Jezus te ontmoeten. 
Laten we in gedachten, in taal en teken ons op de berg voelen om Hem te 
ontmoeten, want ook in deze viering is Hij in ons midden, zijn we met Hem op de 
berg. 

 
Schuldbelijdenis 
Priester Tim: 
Om van onze ontmoeting met de Heer een topmoment te maken, 
vragen we eerst om vergeving. 
 
Cas (vierde leerjaar): 
Heer, zoals de apostelen op de berg 
zo zijn we hier bij U, maar ik luister niet altijd naar wat Jij mij vertelt. 
Het spijt me Heer. 

Allen: 
Tot zevenmaal zeventig maal … (op CD) - bediend door Lars VL (5A) 
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Emily (vierde leerjaar): 
Heer, ik sta zo vaak voor de spiegel om te kijken naar mezelf. 
Ik denk te weinig aan de anderen. 
Het spijt me Heer. 

Allen: 
Tot zevenmaal zeventig maal … (op CD) - bediend door Lars VL (5A) 

Ziggy (vierde leerjaar): 
Heer, wij streven steeds naar meer topmomenten om materiële dingen. 
Vergeef ons Heer, omdat we te weinig tijd vrij maken om van een 
ontmoeting met U een topmoment te maken. 

Allen: 
Tot zevenmaal zeventig maal … (op CD) - bediend door Lars VL (5A) 

Priester Tim: 
Moge de barmhartige God onze fouten vergeven en ons kracht schenken steeds naar 
het goede te streven. Amen. 

 
Openingsgebed 
Priester Tim: 
God, onze Vader, als U in ons leven komt, laat U ons nooit op de plaats waar we zijn. 
Maak ons bereid met U mee te gaan naar ongekende hoogten om U te ontmoeten. 
Help ons om in het dal van het leven voor elkaar een teken van hoop te zijn. 
Wij vragen U dit voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Eerste Lezing 
Genesis 22 (Bijbel in Gewone Taal) 
 
Charlotte (zesde leerjaar): 
1Niet lang daarna wilde God zien hoe groot Abrahams vertrouwen was. God zei: 
‘Abraham!’ Abraham antwoordde: ‘Ja, ik luister.’ 2God zei: ‘Roep Isaak, je enige zoon, 
van wie je zo veel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria. En offer 
hem daar op de plek die ik je zal noemen.’ 

3De volgende ochtend stond Abraham vroeg op. Hij maakte alles klaar voor de 
reis. Hij maakte een ezel klaar om de bagage te dragen. Hij hakte hout om een vuur 
te maken voor het offer. Hij riep twee knechten, en hij riep Isaak. Toen ging hij op 
weg, naar het gebied dat God genoemd had. 
 
Matts (zesde leerjaar): 
4Op de derde dag van de reis zag Abraham in de verte de berg Moria. 5Hij zei tegen 
de knechten: ‘Jullie moeten hier blijven met de ezel. Ik ga met de jongen verder. Wij 
gaan daar tot God bidden. Daarna komen we hier terug.’ 

6Hij legde het hout op Isaaks schouder. Hij pakte zelf het mes en alles wat hij 
nodig had om een vuur te maken. En samen liepen Abraham en Isaak verder. 

7‘Vader,’ zei Isaak tegen Abraham. ‘Ja, jongen, wat is er?’ vroeg Abraham. Isaak 
zei: ‘We hebben hier vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?’8Abraham 
antwoordde: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.’ Toen gingen ze samen 
verder. 
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Silke (zesde leerjaar): 
9Abraham en Isaak kwamen op de plek die God genoemd had. Abraham bouwde 
daar een altaar. Daarna legde hij het hout op het altaar. Toen bond hij Isaak vast en 
legde hem op het altaar, op het hout. 10Hij pakte het mes om zijn zoon te slachten. 

11Op dat moment riep de engel van de Heer uit de hemel: ‘Abraham! Abraham!’ 
‘Ja, ik luister,’ zei Abraham. 12De Heer zei: ‘Raak de jongen niet aan! Doe hem niets! 
Nu weet ik dat je mij vertrouwt en eerbied voor mij hebt. Want je was bereid je 
enige zoon aan mij te geven.’ 

13Toen zag Abraham opeens een ram. Het dier zat met zijn hoorns vast in de 
struiken. Abraham pakte de ram en offerde hem in plaats van zijn zoon. 

14Abraham noemde die plek ‘De Heer zal voor ons zorgen’. Daarom zeggen de 
mensen nog steeds: ‘Op de berg van de Heer zal God voor ons zorgen.’ 
 
Ferre (zesde leerjaar): 
15De engel van de Heer sprak nog een keer vanuit de hemel tegen Abraham.16-17De 
Heer zei: ‘Je was bereid je enige zoon aan mij te geven. Daarom beloof ik je plechtig 
dat ik je rijk en gelukkig zal maken. Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel 
dat niemand ze kan tellen. Net zoals je de sterren aan de hemel en het zand bij de 
zee niet kunt tellen. Je nakomelingen zullen de baas zijn over hun vijanden. 18En als 
de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo 
gelukkig wordt als de nakomelingen van Abraham.’ Dat alles beloof ik je omdat je 
gedaan hebt wat ik vroeg.’ 

19Toen ging Abraham terug naar de knechten. Samen gingen ze weer naar 
Berseba. En daar bleef Abraham wonen. 
 
Inleiding op het evangelie 
Meester Geert: 
We zeggen soms, ik ben ervan in de wolken, het is hier een hemel op aarde. 
Af en toe kan men tussen het leven van elke dag een hoogtepunt, een 
geluksmoment beleven. In de afgelopen weken vroeg ik aan alle kinderen die 
godsdienst volgen op onze school: "Wat was voor jou een topmoment in je leven?" 
Dit waren enkele van jullie antwoorden: 
• Jarig zijn 
• Van een hoge glijbaan glijden 
• Een leuk spel krijgen 
• Bij moeke slapen 
• Mijn eerste dag op school 
• Mijn eerste communie 
• Naar een attractiepark gaan 
• Naar de formule 1 gaan 
• Bij BV’s zitten op het gala van de 

Gouden K’s 
• De geboorte van mijn broer of zus 

• Met een babydolfijn gaan zwemmen 
• Een wedstrijd winnen 
• Mijn doopsel in de kerk vorige week 

zondag 
• Mijn vrienden van mijn vorige school 

terugzien 
• Bloemenmeisje zijn bij de trouw van 

mijn peter 

Het zijn die momenten die we zo lang mogelijk willen vasthouden, om ook de 
dieptepunten, de momenten dat we precies in een diep dal leven, te verwerken. 
In het evangelie beleven ook de drie apostelen op de berg iets onvergetelijks, iets 
enig. Ze ontvangen nieuwe kracht om af te dalen naar de mensen en te 
herbeginnen. 
Laten we nu het evangelie beluisteren dat door Priester Tim zal worden voorgelezen. 
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Evangelie 
Lucas 9, 28-36 (Bijbel in Gewone Taal) 
 
Priester Tim: 
Jezus spreekt met Mozes en Elia 
28Ongeveer acht dagen later ging Jezus een berg op om te bidden. Hij nam Petrus, 
Johannes en Jakobus mee. 

29Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde zijn gezicht. En zijn kleren werden 
stralend wit. 30-31Opeens stonden er twee mannen bij hem met een hemelse glans 
over zich heen. Het waren Mozes en Elia. Ze spraken met Jezus over de dingen die in 
Jeruzalem zouden gaan gebeuren. 
Mozes en Elia verdwijnen in een wolk 
32Intussen waren Petrus en de twee andere leerlingen in slaap gevallen. Toen ze 
wakker werden, zagen ze de hemelse glans van Jezus. En ze zagen ook de twee 
mannen die bij hem stonden. 33Toen Mozes en Elia weg wilden gaan, zei Petrus 
tegen Jezus: ‘Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten 
maken: één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’ Maar Petrus had er niets van 
begrepen. 

34Op dat moment kwam er een wolk boven hen. Mozes, Elia en Jezus verdwenen 
in de wolk, en de leerlingen werden bang. 35Toen klonk uit de wolk Gods stem, die 
zei: ‘Dit is mijn Zoon. Ik heb hem uitgekozen. Luister naar hem.’ 

36Nadat God gesproken had, was Jezus weer alleen. De leerlingen vertelden in die 
tijd aan niemand wat ze gezien hadden. 
 
Homilie / Toelichting 
 
Geloofsbelijdenis 
Priester Tim: 
Wij zijn allen geroepen om te leven naar de Geest van God. 
Willen wij nu ons geloof in Hem uitspreken. 
 
Elisah (derde leerjaar): 
Ik geloof in God, de Vader, die alles gemaakt heeft. 
 
Lars (derde leerjaar): 
Ik geloof in Jezus die ons leert delen. 
 
Julie (vierde leerjaar): 
Ik geloof in de Geest, die bij ons is en ons helpt. 
 
Micah (vierde leerjaar): 
Ik geloof in mensen, die willen leven zoals Jezus. 
 
Thars (vierde leerjaar): 
Ik geloof dat liefde wonderen doet en dat we zo gelukkig kunnen leven. 
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Voorbeden 
Priester Tim:  
Nu we God mogen ontmoeten, zal Hij zeker luisteren naar wat we 
met ons hart vragen. 
Tiago (vijfde leerjaar A): 
Wij bidden voor al de kinderen die hun eerste communie gaan doen en voor alle 
jongens en meisjes die zullen gevormd worden. 
Dat dit voor hen een topmoment moge zijn. 
Laat ons bidden...  

Allen: 
Heer, geef mij wat ik vraag. 
Zo maak Jij mijn dromen waar (op CD) - bediend door Lars VL (5A) 

Alexander (vijfde leerjaar B): 
Wij bidden voor allen die in hun leven geen topmomenten ervaren, 
die leven in verdriet en pijn. 
In deze veertigdagentijd bidden wij bijzonder voor de mensen dichtbij en ver weg, 
die leven in een dal van onrecht en honger. 
Laat ons bidden...  

Heer, geef mij wat ik vraag. 
Zo maak Jij mijn dromen waar (op CD) - bediend door Lars VL (5A) 

Vic (vijfde leerjaar): 
Wij bidden voor ons allen hier bijeen, dat we af en toe tijd maken om God te 
ontmoeten en dat we vanuit deze viering kracht mogen putten om zoals Jezus liefde 
en geluk uit te stralen thuis en op school, zodat we in het gewone leven van elke dag 
geluksmomenten ervaren en meebouwen aan een hemel op aarde voor iedereen. 
Laat ons bidden... 

Heer, geef mij wat ik vraag. 
Zo maak Jij mijn dromen waar (op CD) - bediend door Lars VL (5A) 

Priester Tim: 
God, in Jezus hebt Gij getoond wie Gij zijt, één en al menslievendheid. 
Luister naar ons gebed, verhoor het en zie ook wat er leeft in de onuitgesproken 
wensen van ons hart. 

 

Gebed over de gaven 
Priester Tim: 
Jezus, alles staat klaar op het altaar: brood en wijn en ook water. 
Nu willen wij heel stil zijn en samen tot U bidden: Kom, Jezus, kom bij ons. 
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Groot dankgebed 
Priester Tim: 
… 

Onze Vader 
(De kinderen van het eerste leerjaar maken samen met priester Tim een kring rond 
het altaar. Het gebed wordt door alle kinderen samen gebeden.) 
 

Vredeswens 
Priester Tim: 
Geef ons uw vrede, God, en laat ons uitgroeien tot gelukkige mensen. 
Geef uw vrede aan al wie onrustig is,  
omdat niet alles zo klaar en helder is. 
Vrede ook voor al deze mensen 
- klasgenoten, ouders, familieleden, vrienden - 
en dat zij gelukkig mogen zijn met ons. 
Vrede voor al wie hopeloos is,  
vrede voor wie er zoekt,  
vrede voor iedereen: 
Moge Gods vrede in ieder van ons groeien 
opdat wij die verder zouden kunnen uitdragen. 

 
Communiemuziek 
Instrumentaal: CD ‘Once in a red moon’ (Secret Garden) - bediend door Lars VL (5A) 
 
Slotgebed 
Priester Tim: 
God van liefde, 
in deze viering hebben we U mogen ontmoeten in het woord dat we beluisterden 
en in het brood dat we deelden. 
Wij vragen U: Ga met ons mee in het leven van elke dag, 
wees onze tochtgenoot om in deze Veertigdagentijd mee te bouwen aan een hemel 
op aarde voor iedereen. Amen. 
 
Zending en zegen 
Priester Tim: 
Beste jongens en meisjes, 
zoals Jezus met zijn apostelen van de berg afdaalt 
naar hun taak van elke dag, bij de mensen in het dal, 
zo zendt Hij ons terug naar school, naar huis, naar mensen met wie we zullen 
omgaan om van onze belevenis te getuigen. 
Daartoe zegene U de almachtige God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 


