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Met de baseline ‘We delen: roeping - visioen - belofte’ 

horen we hoe Abraham leeft vanuit het visioen dat 

een andere werkelijkheid mogelijk is dan de 

bestaande. De oproep: ‘Trek weg uit je land en ga 

naar het land dat ik je zal wijzen’, blijft voortdurend 

aan onze mouw trekken. Kunnen wij zelf van 

gedaante veranderen en samen met partners in het 

Zuiden, klimaatbetogers en solidaire groepen 

allerhande op weg gaan in de richting van dat 

‘gezegende land’? 

Scherven doen pijn. 

Scherven oprapen  

is de pijn van het lijden voelen 

en in de realiteit van vandaag staan. 

Niet wegvluchten in de roes van het ideale 

maar de berg naar beneden gaan 

en middenin het leven 

de handen uit de mouwen steken 

en aan de slag gaan.

De verheerlijking op de berg  

1. In die tijd nam Jezus 

Petrus, Jakobus en diens broer Johannes 

met zich mee een hoge berg op, 

waar Hij met hen alleen was. 

2.Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. 

Zijn gezicht ging stralen als de zonen zijn kleren werden wit als licht. 

3.Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. 

4. Petrus zei daarop tegen Jezus: 

`Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. 

Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, 

voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.' 

5. Hij was nog niet uitgesproken 

of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, 

en opeens klonk er een stem uit die wolk: 

`Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.' 

6. Toen de leerlingen dat hoorden, 

wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. 

7. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: 

`Sta op en wees niet bang.' 

8. Toen ze hun ogen opsloegen, 

zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. 

9. Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 

`Vertel niemand van dit visioen 

voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.' 
Mt 17,1-9 - KBS Willibrord 1995 

❖ Wat treft je in dit verhaal? 

❖ Wanneer of op welke momenten ga jij de berg op om met God te spreken? 

❖ Jezus spreekt tot God over zijn leven. Herken je je daarin? 

❖ God zegt tegen ieder gedoopte: “Jij bent mijn kind, mijn welbeminde”. Wat hoor je in 

deze woorden? 

❖ “Luister naar Jezus”. Wat is volgens jou zijn boodschap? 

❖ “Christenen leven van een geheim”. Wat roept dit bij jou op? 

❖ Verandert het geloof in de verrijzenis jouw leven? Kan je daarover iets zeggen? 



HANDEN VOL HOOP 
katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen –  maart 2020, week 30 

 

De veertigdagendagentijd wordt ook vaak de “vasten” genoemd. Deze liturgische periode 

wint geleidelijk opnieuw aan belang bij de christenen. Ook in de media. De zichtbare 

aanwezigheid van de Islam in onze landen, en dus ook van de ramadan, is hier zeker niet 

vreemd aan. 

 

Vaak worden vasten en ramadan als min of meer identiek voorgesteld. Toch is hun betekenis 

erg verschillend. 

 

Ze hebben weliswaar punten gemeen: het is een periode van vasten, gebed, solidariteit en, 

ten gronde, van bekering en terugkeer tot God. 

 

Maar hun betekenis is heel verschillend. De veertigdagentijd is een voorbereiding van het 

paasfeest en herdenking van de 40 jaar die de Hebreeën in de woestijn hebben doorgebracht 

en de veertig dagen van Jezus in de woestijn. De ramadan is noch de voorbereiding van een 

feest, noch de herdenking van een gebeurtenis. De ramadan is een maand van vasten, 

zonder meer. 

 

Komt daarbij dat de het soort vasten heel verschillend is. Voor de christenen was het vasten in 

de strikte zin van het woord vroeger heel belangrijk. Vandaag veel minder. De nadruk ligt in 

de eerste plaats op de inwendige bekering en op de solidariteit. 

 

De moslims vasten op een heel strikte wijze. Voor hen is het een van de belangrijkste manieren 

om hun toebehoren tot de moslimgemeenschap en hun trouw aan de wet van God vorm te 

geven. 

 

 
 

luister naar Hem 

 

Heer, 

neem ons mee 

naar een hoge berg, 

open daar onze verblinde ogen 

opdat wij weer zouden zien 

dat U de Heer van het leven bent. 

 

Neem ons mee 

naar een hoge berg, 

open daar onze gesloten oren 

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 je!’ 
Iny Driessen 
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Christenen worden in de 40-dagentijd niet alleen uitgenodigd om zich van sommige zaken te 

onthouden. Er is, tegelijk, ook de aansporing om andere dingen net meer te doen: bidden en 

concrete daden van naastenliefde. Zo worden de vrijgekomen tijd, energie en aandacht 

daadwerkelijk in richting van God gekanaliseerd. Het is deze combinatie van minder en meer 

die van vasten een christelijk vasten kan maken. 
Nikolaas Sintobin sj 

 
Ik heb wel eens gehoord dat er een bepaalde gewoonte bestaat binnen de joodse traditie: 

de rabbi’s zouden zeggen dat God streng oordeelt over mensen die niet genoten hebben van 

ieder legitiem genot. Daarbij hangt alles natuurlijk af van de vraag welk genot legitiem is. Toch 

denk ik dat de uitspraak van de rabbi’s goed uitdrukt hoe je soberheid het best kunt opvatten. 

Sober zijn betekent genieten van alles waarvan je hoort te genieten. 
Stanley Hauerwas, Brieven aan mijn peetzoon. Over karaktervorming voor grote en kleine christenen. 

(Kokboekencentrum - 9789043532839) 
 

 
 
 

 

Laten we de berg op gaan, 

even maar. 

 

Proeven van het vergezicht, 

het weidse perspectief, 

de wenkende toekomst. 

 

We zitten al genoeg in het dal, 

waar de horizon vaak niet verder reikt 

dan de blinkende spullen in het uitstalraam, 

de soap op het kleine scherm, 

de volgende auto in de file, 

de nieuwe carrièrestap, 

de laatste modetrend 

of het gekissebis over macht en eer. 

 

Verlaten we even onze kantoren, 

werkplaatsen en speelplaatsen, 

onze statusupdates, 

onze kleine zekerheden, 

de voorspelbare rondjes die we draaien 

in steeds dezelfde cirkels. 

 

Laten we de berg opgaan, 

en ons herinneren: 

de stralende mens 

en zijn hartstocht voor gerechtigheid. 

 

misschien zien we weer even, 

als in een wolk, 

een glimp van het visioen, 

de schepping zoals ze bedoeld was: 

bevrijd, geheeld, verzoend, 

met leven in overvloed 

voor al wat leeft. 

 

Het dal zal nooit meer hetzelfde zijn. 
Karel Malfliet 
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Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen, 

mensen die zich niet neerleggen bij onrecht en geweld, 

mensen die werken en hopen en bidden. 

 

Moge een geest van vertrouwen ons verbinden, 

tegen alles wat een mens onmachtig en onmondig maakt, 

tegen alle krachten die ons stom-tevreden houden, 

tegen elk regime dat armen verzwijgt of verdrukt. 

 

Moge de moed om te spreken en te handelen ons verbinden, 

tegen alles wat ons gevangen houdt in angst, 

tegen alle krachten die ons ontmoedigen, 

tegen alles in wat mensen in slaap sust of gescheiden houdt. 

 

Moge de hoop ons verbinden, 

met allen die niets te verliezen hebben, 

met allen die proberen op te staan, 

met allen die uit zijn op het allerbeste voor de allerminsten. 

 

Bondgenoten, zoek ik, vrienden en vriendinnen, 

mensen van hier en overal, waar ook in de wereld, 

mensen van vlees en bloed, die de weg van vrede durven gaan. 
uit: Adem halen de wereld rond 

 

Wij bidden U 

om kracht tot verzet, 

wanneer hebzucht aan onze mouwen trekt. 

Deze aarde bevat voldoende voor ieders behoeften, 

maar niet voor ieders hebzucht. 

Leer ons inzien 

dat consuminderen niet wil zeggen 

dat we inboeten aan levensvreugde en verbondenheid. 
 

Wij bidden U 

om weerstand 

wanneer eerzucht aan onze mouwen trekt. 

Het is moeilijk om het goede vol te houden 

als het niet in de schijnwerpers staat. 

Goed doen is werk van iedere dag, 

of je er nu applaus voor krijgt of niet. 

Help ons het goede te doen 

en dankbaar te zijn dat we dat kunnen en mogen. 
 

Wij bidden U 

om bescheidenheid 

wanneer ons ego zich vult met goedkoop advies 

en oordeel aan anderen 

over hoe zij de zaken moeten aanpakken. 

Geef ons kracht om ondersteunend 

en solidair bij anderen te zijn. 

 

 

Delen doet goed. Euh… als je deelt houd je toch minder over? Is dat dan de bedoeling? Er is 

genoeg voor iedereen als we het beter verdelen. In zo’n wereld leven, zal goed zijn en goed 

voelen voor iedereen. De campagne van Broederlijk Delen toont de kracht van samenwerken, 

de mogelijkheden die ontstaan wanneer gemeenschap gevormd wordt. Samen zijn we méér 

dan alleen. 


