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                             Gedaanteverandering van de Heer
                           Op 6 augustus vieren we feest. Tijdens de 
                       viering in de kerk is het dus wat feestelijker dan 
anders. We bidden of zingen op die dag het Gloria, het Eer aan
God in de Hoge. We lezen het Evangelieverhaal hieronder.

Gedaanteverandering van de Heer
Heilig Evangelie volgens Lucas (9, 28b-36)

‘Gaan jullie mee de berg Tabor op?’ Dat vraagt Jezus aan 
drie leerlingen. Ja, dat doen ze. Petrus, Johannes en 
Jakobus gaan met Jezus mee. Ze klimmen hoger en hoger, 
tot ze boven zijn. Nu gaat Jezus bidden. De leerlingen zijn 
moe en vallen in slaap. Maar kijk: het gezicht van Jezus 
begint te stralen en zijn kleren worden schitterend wit. De 
leerlingen worden wakker. Wat mooi! Petrus weet niet goed 
wat hij moet zeggen, misschien moeten ze wel drie tenten 
opzetten. Dan komt er een wolk en daaruit klinkt een stem 
die zegt: ‘Dit is mijn Zoon, Ik houd heel veel van Hem, luister 
goed naar wat Hij zegt.’ De leerlingen kijken nog eens goed, 
maar alleen Jezus is er nog. De profeten zijn weer weg.

Jezus is de zoon van God
Uit de wolk klinkt een stem. Het is de stem van God de 
Vader. Dus nu weten de leerlingen dat Jezus (en niet de 
andere profeten)Gods Zoon is. Ze hebben het nu zelf 
gehoord. God de Vader zegt nog iets heel belangrijks. 
Hij zegt dat we naar Jezus moeten luisteren. Dat is zo 
belangrijk om te weten, dat is een feest waard. 



Meedoen met God
Als je met God mee wilt doen, luister dan goed naar 
Jezus, want alleen Hij leert ons echt wat God wil. Je kan 
naar Jezus luisteren door te bidden, door het stil te 
maken, maar ook door het Evangelie te lezen 
of naar de kerk te gaan.
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Vader in de hemel, 
er is goed nieuws in 
de wereld, maar ook 

veel nepnieuws. 
 Daarom hebt U Jezus, 
uw Zoon gestuurd. 

Hij wijst ons de goede
weg. Hij leert ons te 

doen wat U wilt.
Help ons, dat we 

Jezus steeds beter 
leren kennen en dat 
we goed naar Hem 

luisteren. 
Dan zullen ook wij 

later samen met alle 
heiligen bij U in de 

hemel zijn. 
 

 Amen. 
 

rkkids.nl/vakantiedoeboek

Vertel het aan 
de mensen

Extra materiaal voor
de vakantie periode

https://bit.ly/rkkids-oefenlijstje

