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titel: Streel Gij met uw stralen...

preek
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Wat een onvergetelijke dag was dat! Die dag dat Jezus voor onze ogen van gedaante 
veranderde en vergezeld werd door Mozes en Elia, drie stralende Lichtgestalten. In 
woorden kan ik het nog niet vatten om dat wonder te beschrijven. Onze vriend Matteüs 
vergeleek het met de zon en met licht: en zijn gezicht straalde als de zon, en zijn kleren 
werden wit als het licht. Zijn collega Marcus zei het ook zo mooi: zijn kleren gingen helder 
wit glanzen, zo wit als geen wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen. 

En we herkenden dus Mozes en Elia. Zonder dat we die ooit eerder gezien hadden, we 
wisten het gewoon. Het was een moment van helder weten, van inzicht zonder denken, 
van openbaring, zoals ons dat later met het Pinksterfeest ook zou gebeuren, toen zagen 
we alles in, alles was helder als het licht en de vuurtongen dansten over onze hoofden, als
waren ze het hoofd van de Sinaï, met die wilde vlammendans, als kroon op het hoofd. 

Wij kenden die verhalen ook, over Mozes en Elia. Over Mozes op de berg in de stralende 
aanwezigheid van Gods majesteit, laaiend vuur op de top van de berg en Mozes die de 
wolk binnenging, nog dichter bij het geheim. En we kenden zo goed dat verhaal over Elia, 
die het helemaal niet meer zag zitten, en die reis van veertig dagen en nachten maakte, 
net zo lang als Mozes op de berg bleef, net zo lang als Jezus in de woestijn bleef. En daar
dan ook dat wonder van die Godsopenbaring, in de volkomen stilte, dat diepe 
Godsgeheim. En later hoe hij, die grote profeet van ons, met vurige paarden en wagens 
ten hemel voer. Toen Jezus later als in een wolk ten hemel voer, werd ook deze verbinding
ons duidelijk. 

Wij waren discipelen, leerlingen. We waren bij Jezus in de leer gegaan, Hij die ons 
meenam en ons uit ons oude leven vandaan haalde en op dat oude leven bleven we niet 
staren, want er was iets nieuws begonnen, het is al begonnen merk je het niet. En toen 
ontvouwde zich heel die reis met hem, met Jezus, met alles wat hij zei, en deed, met zijn 
bergrede en zijn wonderen, met die boodschap van nabijheid bij de mensen, omdat God 
de mensen nabij wil zijn. We zagen het, we ademden het in, we verwonderden ons, we 
waren gelukkig en soms ook wel bang. Bang om deze mooie tijd te verliezen en ook wel 
bang om weer uit het Licht te tuimelen. Maar dan was er altijd weer een volgende stap. 

En toen dus die dag, die onvergetelijke dag daar op die berg. Als ik er aan terugdenk krijg 
ik nog kippenvel. Dat hadden we toen ook. Het was werkelijk adembenemend, zoiets 
moois, heiligs, heerlijks hadden we nog nooit meegemaakt. En alles klopte. Het klopte dat 
Jezus helemaal in die traditie stond van Mozes en Elia, de traditie waarin Matteüs hem 
ook wortelde, waarin hij geworteld was. Jezus was niet zomaar een individu met een heel 
eigen programma, en zeker niet met een verkiezingsprogramma. Hij hoorde helemaal bij 
de traditie van Israël met haar Thora, haar profeteren en leidslieden. Hij leerde het ons, 



zonder de nadruk te leggen op de leer, maar altijd toe te passen op het léven!

Alles klopte en we stonden in het
volle licht, de drie lichtgestalten,
maar ook wij, dat volle licht straalde
op ons af en we werden er door
verlicht. En dat zeer gelukzalige
gevoel, dat moment, dat wilden we
vasthouden. We wilden er een
huisje omheen bouwen, een tent
maken om voor altijd hier te blijven.
In zulk licht wil je wel wonen, het
liefst altijd. 

Dat herken je toch wel? Dat je iets
meemaakt dat niet meer voorbij
mag gaan. Dat ene samenzijn, die
prachtige lentedag met zon die
doorbreekt, dat prachtige feest of
die mooie ontmoeting, dat intense
gevoel. 

Maar je kunt geen hekje bouwen om de zon. Je kunt geen muren bouwen om een volk 
heen. Je kunt het mooie niet alleen voor jezelf houden. 

Dat leerden we daarna, toen Jezus ons uitlegde dat we weer af zouden dalen. Dat we 
weer terug moesten naar die aardse werkelijkheid. Dat het leven van alledag ons daar 
weer wachtte en dat onze reis verder moest. En dat dat niet altijd een makkelijke reis zou 
zijn. Dat er weerstand zou komen. 

Verlichte mensen ondervinden weerstand. Er zijn krachten en machten die je uit dat licht 
willen trekken. Krachten van buitenaf, die jou dat licht niet gunnen, of die het raar, 
belachelijk en zweverig vinden. Krachten van binnenuit, die niet gewend zijn aan zulk mooi
licht en je aan het twijfelen brengen of je wel echt goed gezien en gevoeld hebt wat je 
ogen zagen en je hart tóen op dat moment wèl herkende. 

Ik ga weerstand ondervinden, legde Jezus ons uit. Weet je nog wat Johannes overkomen 
is. O ja verschrikkelijk, Johannes de doper, die zoveel weg had van Elia, ook dat vurige, 
dat profetische, dat benoemen van onrecht. Het had hem letterlijk zijn kop gekost. Ja dat 
was een drama, waarover we gehoord hadden. Maar dat kon Jezus toch niet overkomen? 
Dat kon ons toch niet overkomen?!

Toch wel, legde Jezus ons uit. Het zal wel gebeuren. Er komt lijden, er komt een aardse 
dood, er komt agressie, een aanval op het Licht. Maar vertel het nog niet, houd het nog 
voor je. Ga eerst zelf kijken en ervaren wat er allemaal nog meer gebeuren gaat. Wacht tot
het moment dat je een zo mogelijk nog grotere verheerlijking gaat meemaken. We konden 
niet vermoeden wat dat zou zijn, maar toen het Pasen was, toen hadden we het door en 
wisten we het, diep van binnen. En toen het Pinksteren geworden was, en wijzelf die 
verlichting mochten ontvangen, toen gingen we er zelf van getuigen. Wij die daar bij waren
op die berg. En ook anderen zoals Paulus, u hoorde hem ook getuigen vandaag. Ook over
niet staren op het verleden, over in het Licht van Christus willen staan en er in delen. Maar



ook, ontroerend waar: Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Paulus werd wel
eens een betweter genoemd, een allesweter, maar dat beeld klopt niet. Hij, net als wij, 
wisten ook niet alles. Waren ook leerlingen, die iedere dag opnieuw te leren hadden. Het 
moment dat ik voorstelde die tenten te bouwen, daar ben ik later om uitgelachen hoor, dat 
ik zo naief was. En er zijn meer heel erg menselijke momenten geweest in mijn 
levensverhaal. Genant soms, of al te gretig, of al te voorbarig. Ja, dat klopt, net als mijn 
medeleerlingen ben ik mens.

En net als mijn medeleerlingen werd ik door Jezus uitgekozen om mee te gaan en alles 
mee te maken. Die hoogtepunten en de diepe dalen. Soms waren onze ogen te moe om 
nog een zinsverband te zien, maar soms gingen ze ook weer open. En als ik nu terugkijk 
op die tijd dan zie ik het zinsverband wel. Hij was er altijd bij, die grote liefde aan mijn zij.

En aan uw zij. En aan jouw zij. 

Zo stond Hij dus in het volle licht van God. In dit Licht zie ik God, zei iemand. Prachtig 
gezegd. Want zo zie het ook, nu, achteraf. En ja dat ging met vallen en op staan, en geloof
me: dat zal zo blijven. 

Het geheim van die verheerlijking is niet te doorgronden met ons verstand. En dat moeten 
we dan ook maar niet willen. En er in willen blijven, dat bleek dus ook anders. Er op blijven
staren, nee dat is geen optie. Maar het met je meedragen als een herinnering en een diep 
en zeker weten dat je niet alleen bent hier en dat je opgenomen bent in een stralend 
zinsverband mag je de kracht geven om je levensreis te vervolgen en de werkelijkheid aan
te gaan. 

Ook als die chaotisch is of bizar zelfs. Ook als er veel verwarring is en krachten die je 
zeggen dat het licht niet deugt en dat mensen niet deugen. Door de aanraking met Gods 
licht weet je beter. Door de verheerlijking waren we niet meer bang, het leek wel op wat 
mensen vertellen over licht na een tunnel als ze heel dicht bij de dood zijn geweest, 
misschien zelfs al even over het randje gekeken hebben. Zo'n ervaring, daar mag je het 
wel mee vergelijken. En dus daarna niet meer bang om de wereld weer in te gaan. Dat 
deden we, u kent het vervolg van ons verhaal. Dat deden we en Hij bleef erbij. 

Grote liefde aan mijn zij, Jij deelt brood en wijn met mij. 

Amen



lied Als mijn ogen weer zien.
Geheel door de cantorij gezongen. 

Naar een communielied van Hans Adolph Brorson (1764),
vrij vertaald door Johan Meijer, 23 september 2015. 

1 Moe mijn ogen, onvermogend
nog te zien een zinsverband.
Zo verlangend,maar gevangen,
ver verbannen uit jouw land, 
mijn geliefde vredesstad,
open venster van mijn hart. 

2 Barre tijden, bitter lijden,
diep doordrenkt met angst en pijn.
Zie ik dromend milde stromen
in dit onherbergzaam zijn.
Ga weer op, jij ochtendzon,
laat mij drinken uit jouw Bron!  

3 Ik proef leven mij gegeven:
wijnstok uit het paradijs.
Zomerrozen, geurig blozend,
bloesem op mijn levensreis.
Met de Geest van het begin,
adem ik weer toekomst in. 

4 In mijn oren klinkt bekorend
engelzang door mensenmond.
Zielsverheugend! Volle teugen,
bekers blijdschap, want Jij komt,
Voorland dat mijn wezen wenkt,
EEUWIGE Die vreugde schenkt.

5 Blij verraste bruiloftsgasten
zie ik dansen op het feest.
Gastheer Jezus, hier aanwezig,
en die altijd is geweest:
Grote liefde aan mijn zij
Jij deelt brood en wijn met mij. 


