
 
 
 
 
  

 
De verheerlijking op de berg 

 

Hij was nog niet uitgesproken of een 
stralende wolk overdekte hen, en uit 
de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon,  
in Hem vind Ik vreugde. 

 
(uit Matteüs 17, 1-9) 

Waar de mensen dwalen in het donker, 
Draai je om en zie het nieuwe Licht, 
Zie het Licht dat God ons gaf in Jezus, 
Zie de Mens die ieder mens verlicht. Lied 286, Hans Boerma 

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 
 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet. 
  
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest.  
© 2019 Stichting Sela Music 

 

God, geeft mij moed 
Om te veranderen wat ik kan veranderen. 
 
Geef mij de kracht om 
te dragen wat ik niet kan veranderen. 
 
Geef mij wijsheid 
om het een van het andere te onderscheiden. 
 

Wil Renaud v.d. Zwaag 

Nico en Ina Boot 

 

We hebben allemaal ‘bergtop’ ervaringen nodig  
om ons te helpen het hoofd te bieden aan de 

alledaagse uitdagingen in de ‘dalen’. 
 

Heb jij weleens een ‘bergtop’ ervaring gehad?  
Als dat zo is, ga dan terug naar die ervaring en de 

zegeningen die het je heeft gebracht.  
Als dat niet zo is, blijf dan dicht bij Jezus op de berg 

en voel zijn liefde, ook voor jou. 
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Want met een beetje humor is alles draaglijker 
 

Erica Vloon-Boekhoff 

De tijd dringt,  
dat wij in beweging komen  
en onze voeten nieuwe wegen gaan.  
De tijd dringt,  
dat wij ons niet meer laten verdoven,  
noch verblinden door de eigen welvaartsgoden. 
De tijd dringt, 
Dat wij weer recht doen aan het behoud 
van deze aarde en Gods schepping. 
De tijd dringt,  
dat wij broeder dier niet meer behandelen als 
een willoos wingewest voor onze economie.  
De tijd dringt,  
dat wij ophouden zuster natuur te verlagen 
tot het troostmeisje van onze consumptiewens. 
De tijd dringt,  
dat wij broeder lucht en zuster water  
weer gaan respecteren als onze naaste familie. 
De tijd dringt,  
dat wij niet slechts willen heersen of verdienen, 
maar ook dienen in soberheid en zelfbeheersing. 
De tijd dringt,  
dat wij onze vrijheid niet misbruiken,  
maar inzetten voor een nieuwe aarde,  
voor een cultuur van bouwen,  
én vooral - van bewaren. 
 

Aangeleverd door Willy Strasters 
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Als je het beter hebt dan andere, 
dan bouw je een lange tafel 

en geen hoger hek. 
 
 
 

Nico en Ina Boot 


