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Protestants Interkerkelijke Dienst op 12 maart 2017  
in het Atrium van het Dijkhuis in Borne:  
een dienst in de streektaal 
 
veurganger: Barend Slettenaar 

 
Leazing oet het Olle Testament Exodus 34: 27 – 35 
Leazing oet ’t Nieje Testament: Lucas 9: 28 – 36 
 
 

preek 
 
Mien ogen zeet van heel wied hen. Met dissen regel oet de psalm bi’w vanmorgen 
begunnen. 
En ai’j van heel wied hen-zeet, dat wil ie noar een aander kieken, vol met leefde en in 
de hop dat den aander iets veur oe kan betekenen. 
De psalmist slöt zien ogen op noar God, umdat hee op God zien vertrouwen hef  
e’steld. En hee geet er van oet dat God hem helpt, want hee zit zwoar in de 
problemen. 
En oet ervaring wet hee dat God er veur hem is en hem helpt, want hee zeg: de zun 
zal oe nich stekken, de moan gin kwoad verwekken. 
 
Dat zeuken, ik denk dat wiej dat allemoal wa kent. 
Dat keump vaak het dudelijkst noar veurten hen ad er iets ingriepends is gebeurd. 
Zo kreeg ik het verhaal van een vrouw te heuren: heur man had met de kerstdage 
een slim ongeluk ehad. 
En een moand later kreeg ok heur dochter een ongeluk. 
En zo zat ze inenen met twee zeke leu in hoes. 
Ze mossen allebei revalideren en verscheidene dinge mossen ze van niejs an leren. 
Dan is het net of oew leaven wördt oet ekleed tot op het bot too. 
Ze verteln dat ze deur wat er met heur man was gebeurd, heel erg bepoald wörden 
biej de grote leavensvroagen. 
Wat door ik eigenlijk veur weark? 
Wat veur zin hef dat? 
Wat wil ik eigenlijk met mien leaven? 
Wat is belangriek en wat nich? 
Ze was van niejs of an bepoald biej de zeuktocht dèn elk mens in meer of mindere 
moate deurmaakt; de zeuktocht noar houvast in oewn leaven, de zeuktoch noar een 
glimp van God, de zeuktocht noar zicht op doel en zin. 
Met dèn zeuktocht bi’w allemoal bezig, het bint vroagen deet oons allemoal ten 
deepste raakt. 
Vaak bi’w het oons nich zo bewust en komt dee vroagen alleen biej oons boaven ad 
er een anleiding is. 
Dat kan een bepoalde periode in oew leaven wean, beveurbeeld ai’j goat studeren 
en ai’j oe dan ofvroagt wat oi’j met oewn leaven wilt goan doon, wat biej oe past. 
Dat kan deur een bepoalde bebeurtenis wean, deur een scheiding, een oawerlieden, 
zeekte, het bereiken van een bepoalde leeftied. 
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Dat kan wean deurda’j veur een belangrieke keuze komt te stoan: willen wiej wa of 
gin keender en wat as dat nich lukt? 
As ik ontslagen wörd biej een reorganisatie, wat goa ik dan doon? Zit ik hier good, wil 
ik wat aans? 
 
In het evangelie zoas Lucas dat hef op eschreaven , lope wiej vandaag met ’n baarg 
op. 
Wördt oons een blik e’gund op wat zich doar ofspölt. 
Ai’j kiekt noar wat er an dit verhaal veurofgeet, dan vertelt Jezus 
veur de eerste keer oawer het lieden dat er an steet te kommen. 
De leerlingen heurt veur het eerst oawer wat eer en Jezus nog te woachten steet. 
En ze wördt veur de eerste keer gewaar dat Jezus nich zo lange meer biej eer zal 
wean. 
En iej könt het oe veurstellen dat ze in disse situatie houvast zeukt, en dat geldt ok 
veur Jezus. 
 
En wat de leerlingen dan metmaakt dat zou’j wa eens een topervaring kunnen 
neumen. Zo’n piekervaring, een moment woarop ze oet e tild wördt  boaven de 
wereklijkheid van alle dag. 
De eerste reactie van Petrus is: zullen wiej hier dree hutten bouwen? 
Met aandere weure: ku’w dit moment nicht vastholden; het veurlopig hier biej loaten? 
Maar nee, disse ervaring is nich geschikt um het er biej te loaten. 
Iej könt er nich in blieven, het leaven geet vendan. 
Het leaven kent noe eenmoal pieken en dalen en noa zo’n top mu’j toch wier noar 
benee. 
Iej kónt het houvast nich vastholden. Iej könt het alleen van binnen met oe 
metdreagen. 
En dat is wa van belang, wat dat bint de moment woarop ai’j later terug könt griepen., 
de herinneringen deet oe biejbliewt en woar ai’j oe an op kunt trekken, later ai’j doar 
behoefte an hebt. 
 
Noe is het biejzunder an dit verhaal: de verheerlijking op nen baarg, zoas wiej dat 
vrogger neumden, eigenlijk het begin. 
Jezus nöm zien discipelen met ’n baarg op um te bidden. 
En dewiel Jezus an het bidden was, gebeurden d’r van alns. 
Wiej komt dat vaker teagen in ’n biebel. Ad het een betje meuizaam geet, ad er 
meuilijkheden bint, of ad het Jezus te völ wördt, dan trek hee zich terug um te bidden. 
Hier zee’w ok een parallel met Getsemane. Doar trekt Jezus zich met dree van ziene 
leerling terug um te bidden. 
In een meuilijke situatie zoch elkeneen holvast; en Jezus döt dat deur te bidden. 
En dat leewert nich aalt een direct resultaat; kiek maar noar Getsemane. 
Maar vandaag gebeurt er wonderlijke dinge ad Jezus an het bidden is. 
Hee hef een biejzundere ontmoeting met Mozes en Elia. En wiej heurt van een wolk, 
woaroet een stem kleenkt dèn Jezus de ultieme bevestiging gef dat wat hee döt, dat 
dat good is. 
Dit is mien Zön, luustert noar Um. 
In de weure van de psalmist zo’j kunnen zeggen: ziene ogen zeet van heel wied en 
en kiek, zien Va keek vol met leefde terug. 
 
Jezus geet bidden en zoch op dee wieze contact met God. 
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Om zo te zeuken, um te weten woar en hoo a’w iets van God kunt ervaren, en dat is 
iets wat de meesten van oons geern better zollen willen leren. 
 
Sytze de Vries schrif doarover op een wieze dèn miej wat deu. 
Hee zeg: de kardinale vroage is: woar en hoo openbaart zich God vandaag de dag? 
Hoo ku’j noe nog zeuken noar de sporen van God? 
Woar ku’j dee nog veenden? 
 
Een keend dat pas op de weareld keump, mu’j alns nog leren um oeteindelijk zien 
weg te kunnen veenden. 
Hoe leer iej een keend noe de weareld ontdekken en breng iej het biej wat  
beveurbeeld de kleur wit is. 
Dat kan alleen maar goandeweg in de praktijk. 
Iej geewt een beker melk en iej zeijt: dat is wit! 
Iej brengt dat keend noar berre hen, wiest op het laken en zeijt: dat is wit! 
Iej kunt met oew oawerhemd laoten zeen en weer wiezen: wit! 
En dan, op een morgen vrog, wör iej deur datzelfde keend wakker emaakt ad het 
röp: papa, boeten is wit….het hef dèn nacht e sneeuwd. 
Nog nooit had dat keend sneeuw e’zeen, maar het hef noe zelf kunnen wiezen wat 
iej um as de kleur wit hebt e’leerd. 
En dat keend hef dee stippellien, deur e’trökken. 
Zo bint de biebelse verhalen, woarin de kleur ‘God’ oplicht, oons deur e’geaven um 
dee kleur te leren. Maar het zal d’r natuurlijk um goan um dee stippellien van 
wit…wit…wit, van God….God….God… noe zelf vandaag deur te kunnen trekken en 
dan het moment te kennen woarop ai’j zelf kunt en durft te roopen: kiek,  ‘God’ 
Dan hef Hee zich ok an miej openbaard. 
 
God openbaart zich nich zomaar ‘oaweral’ maar in de biebelse verhalen ku’j wa het 
een en aander oawer um veenden, want dee hebt dezelfde kleur. 
Dat bint de gelaatstrekken; en zonder dee gelaatstrekken zollen wiej um nich 
herkennen. 
Wiej könt wa op allerlei onverkloarbare of boavennatuurlijke dingen het etiket ‘God’ 
plakken, maar de God dèn zich inleut met Israël, de God woar’t Jezus zich met ziel 
en zaligheid an toovertrouwen, Hee is de God met dat oetzunderlijke gelaat, dat 
eigen gezicht, dat wiej in dee olle verhalen kunt herkennen. 
 
Het geet in het gebroek van weure in ’n biebel heel vaak juust um dat ‘angezicht van 
God’ 
Dat kleenkt een betje vrömd ai’j je hebt oawer de Onzienlijke, de Verbörgene. Gin 
mensenoog hem Um ooit e’zeen. 
Woarum wördt er dan toch zo noadrukkelijk van God e’zeg dat hee een angezicht 
hef, een gelaat. 
Op gin aandere wieze, denk ik, dan dat wiej ok könt zeggen dat iets ‘gezicht’ krig. 
Dat betekent ok nich dat het um een neus, ogen of moond geet, nich um een portret 
of een fotografische weergave. 
As wiej proat oawer angezicht bedoele wiej eigenlijk ‘veurkommen’ of ‘oetstraling’. 
Van Gods angezich sprekken is een wieze van zeggen um de noadruk te leggen hoo 
ad God ‘teveurschien ‘ keump, hoo hee zich noar de leu toowendt. 
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God gunt oons alle licht in de ogen. Doarum is zien angezicht as de zun; net as biej 
de zun, ku’j d’r nich inkieken, maar de waarmte , de koestering dèn bestraalt oons, 
verlicht oons, döt oons greuien. 
Gods angezicht, dat is ziene ‘oetstraling’ 
 
De leerlinge zeet maar weinig op nen baarg. 
Eerst sloapt ze en as d’r dan iets te zeen is, keump alns in de mist, in een wolk te 
stoan. Ze zeet alleen Jezus dèn in een stralend wit kleed pröt met Mozes en Elia. 
Dee glans blif eur biej. 
Het volk Israël zöt ok weinig: alns spölt zich of tussen Mozes en God op de baarg, 
gehuld in een wolk. Alleen de glans van het vel van zien gelaat, ad Mozes noar 
benee keump, verrödt nog iets van zien ontmoeting met God. 
 
Zo is oons leaven een zeuktocht van lichtpunt noar glans, van piek noar top, van een 
inzicht en helderheid dèn steeds verder kan greuien. 
Noe ku’j de kleur  ‘God’ misschien alleen nog herkennen in de biebel of in het leaven 
van aandere leu. 
Maar ai’j dee zeuktocht ingoat, dan keumpt een moment dai’j oewn ogen opsloat 
noar God en ervaart dat Hee leefdevol umkik noar oe. 
Dan keumpt er een moment dai’j ok in oewn eigen leaven met een gestippeld lientje 
kunt anwiezen: God…God…God. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


