
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 28 februari 
 

 
 

 
 

 

 
2e zondag van de veertigdagentijd 

 
Jezus neemt 3 van zijn leerlingen mee de berg op, waar wat bijzonders 
gaat gebeuren. Zij zien hoe ineens de kleren van Jezus beginnen te stralen. 
Hij is zo stralend, dat zij nauwelijks kunnen blijven kijken. 
Het is zoiets bijzonders en zo’n mooi moment, dat ze verlangen, dat het 
altijd zo zal blijven. 
 
Lees maar in het Evangelie, wat er gebeurde en wat Jezus tegen hen zei. 
 
 
 

 Wie mag deze keer een lichtje aansteken? 
 
                    
 
 

Zit je er helemaal klaar voor om dit bijzondere verhaal samen te gaan 
lezen?    

 

 “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus. 

 

Verteller:  Op een dag nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee.  
                   Hij bracht hen boven op een hoge berg. 
                   Zij waren er helemaal alleen. 
                 Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:  

zijn kleren begonnen te stralen en werden zo wit als geen wasser 
van linnen ter wereld maken kan. 

        Elia verscheen hun samen met Mozes en zij praatten met Jezus. 
         Petrus nam daarop het woord en zei tegen Jezus: 
Petrus:        "Meester, het is goed om hier te zijn.  

Laat ons hier drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes  
en een voor Elia". 

 
Verteller:  Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren helemaal van streek. 

       Een wolk kwam over hen en uit die wolk klonk een stem: 
God:            "Dit is mijn Zoon, van wie ik veel houd, luistert naar Hem". 
Verteller:   Toen ze rond keken, zagen ze plotseling niemand anders bij zich  

dan alleen Jezus. Toen ze de berg afdaalden, verbood Jezus hen aan 
iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon 
uit de doden was opgestaan. Ze vertelden er inderdaad niemand 
wat van, ook al vroegen zij zich onder elkaar af, wat dat toch wel 
betekende: opstaan uit de doden. 
 

Woord van de Heer. 
 

 

OM TE DOEN 
 

 
 
 
Gesprekje:  
Er gebeurt op de berg iets heel bijzonders met Jezus, dat is echt een 
hoogtepunt in Zijn leven. Het is een voorafbeelding van Jezus’ 
verrijzenis. Maar eerst maakte Hij verdrietige dingen mee. In de 
Bijbel kan je lezen hoe Jezus daarmee omging. 
Ook jij maakt vast mooie en verdrietige momenten mee. Praat er  
met elkaar over. 
 
 



 
 
 
 

Gebed:  
 

 
 
 

 
OP DE THABOR 
(muziek en tekst Wim Hakvoort) 
 

Op de Thabor wil je zijn 
bij Jezus Messias 
en wonen voor altijd 
met Mozes en Elias. 
Daar is het goed leven, 
in vreugde en vrede. 
Geen lijden en geen pijn. 
Op de Thabor wil je zijn. 
 
Op de Thabor wil je zijn,  
Met Jezus en de Vader. 
Zijn hoofd als zonneschijn, 
Zijn lichaam zo stralend. 
Maar blijf je Hem volgen, 
als Hij uitgescholden, 
gegeseld en verguisd, 
hangt te sterven aan het Kruis? 

 
 

TIP VAN DE WEEK 

 

 

 
Probeer deze week alleen aan positieve dingen te denken. 

Als je iets vervelends meemaakt, draai het direct om en denk 

weer het goede. 

Dit kan alleen met behulp van Jezus! 

Lieve Jezus 
God vraagt ons, om goed naar U te luisteren.                                    
Wij kunnen U niet zien, maar in de Bijbel staan 
heel veel verhalen over U.                
Help ons om te begrijpen, wat U wilt zeggen tegen ons. 
Dank U wel.  
Amen 
 

Dit lied wordt gezongen tijdens de Gezinsmis 
op zondag 28 februari om 11.00 uur. 
Locatie H. Nicolaas Baarn.  
(H.H. Martha Mariaparochie) 
Via de livestream kan je de H.Mis bijwonen 
en meezingen. 


