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preek

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

'Het was een overweldigende ervaring, ik ben er nog helemaal beduusd van en van 
onder de indruk', zei iemand over een onvergetelijk verjaardagsfeest. Iedereen was 
er en het was zo gezellig, sowieso heel dat weekend was bijzonder. Een herkenbaar 
gevoel, ikzelf heb dat heel sterk gehad bij mijn afstuderen in 2002, een dag, een 
periode omgeven met grote glans, een feestelijke tijd, een ervaring die je graag wilt 
vasthouden, maar daarna gaat het leven ook gewoon weer verder, wacht er een 



nieuwe taak en kan dat stralende gevoel ook wel weer wat laten wegebben. Zulk 
soort indrukwekkende ervaringen, we kunnen daar vast en zeker onze eigen 
herinneringen bij oproepen. Je trouwdag misschien, of de dag dat je belijdenis deed 
en gedoopt werd, of de doop van je kinderen, feestelijke ervaringen, geestelijke 
ervaringen misschien ook wel. 

Her-inneren, zo mooi passend bij deze dag, deze tweede zondag in de 
Veertigdagentijd die heet Reminiscere... Reminiscere miseratiónem tuárum, Domine. 
Zo begint in de klassieke Latijnse liturgie de hoofddienst van deze dag: Gedenk toch 
uw Barmhartigheid, Eeuwige. Her-inneren, je opnieuw te binnenbrengen. Breng Úw 
barmhartigheid in herinnering, Eeuwige en verlos ons, O God van Israël uit al onze 
benauwdheid. 

Het décor van dit gebed, uit Psalm 25, is dus de benauwdheid, die je op velerlei wijze
kunt invullen en toepassen op je eigen leven, of een situatie waarin je zit, een 
gemoedstoestand die je blijvend kwelt, een proces dat soms uitzichtloos lijkt. 
Uitzichtloos, dat wordt ook wel gezegd als iemand ongeneeslijk ziek is. Of als een 
drama geen uitzicht lijkt te hebben en de trein waarin je zit maar doordendert, of 
doorsukkelt. 

In dat decor klinkt de bede aan de Eeuwige om zich zijn barmhartigheid te 
herinneren en verlossing te schenken. In een vergelijkbaar decor kunnen we de 
woorden van Exodus 34 plaatsen en ook die van Lucas 9. In beide teksten gaat het 
over glans en glorie, om een verlichting die zo intens lijkt dat de Verlichte haast 
doorschijnend is, zo licht dat het lijkt op een Verheerlijkt lichaam, zoiets als een 
etherisch lichaam, een soort uittreding lijkt het bijna wel. 

Mozes en Jezus, ieder in hun eigen tijd en omstandigheid. Beiden maken ze wat 
uitzonderlijks mee op het hoofd van een berg, een overweldigende ervaring. Beiden 
in aanraking met de Aanwezige, die als het ware zijn Heerlijkheid overdraagt aan 
deze mensen, een heerlijkheid zo groot dat de medemensen van Mozes, Aäron en 
de Israëlieten, niet naar hem toe durven te gaan. Maar Mozes, verheerlijkt als hij is, 
nodigt hen dichterbij en draagt heel belangrijke informatie over, informatie die 
Godzelf hem geschonken heeft, of zo je wilt: geboden, want het gaat om het meest 
bijzondere aanbod dat God gedaan heeft aan zijn volk: de Tien Woorden, de 
leefregels voor onderweg. Zo wordt Mozes als het ware de Middelaar tussen de 
Eeuwige, die je niet kunt zien met het blote oog, en de mensen aan de voet van de 
berg, die onderweg zijn in de woestijn. 

En in die lijn mogen wij ook het Evangelieverhaal over Jezus' Verheerlijking op de 
Berg zien, die gebeurtenis staat niet op zichzelf, maar is diep geworteld in de traditie 
van de Schrift van Israël, geworteld in de verhalen over Mozes en over Elia, en zij 
zijn het die naast Jezus verschijnen, ook in volle luister, twee belangrijke, dé 
belangrijkste leidslieden uit een ver verleden komen hier present en gaan naast 
Jezus staan en spreken met Hem. 

En zie, twee mannen hebben met hem samengesproken, het zijn Mozes en Elia 
geweest, die, te zien in glorie hem zijn uittocht hebben aangezegd, die Hij weldra zou
gaan volbrengen in Jeruzalem. Zo vertaalt Pieter Oussoren, de vertaler van de 
Naardense Bijbel, het 31e vers van Lucas 9 en dat is een geweldige eye-opener, 



moet ik eerlijk zeggen. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt over het 'levenseinde' dat 
Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen, NBG 1951 spreekt over zijn 'uitgang', en
de Bijbel in Gewone Taal zegt: Ze spraken met Jezus over de dingen die in 
Jeruzalem zouden gaan gebeuren. Overduidelijk gaat dat over het lijden en sterven 
dat Jezus te wachten staat, en dat Hij heeft aangekondigd aan zijn leerlingen, vlak 
voor ze de berg op gingen. In dat décor staat dus het verhaal over de Verheerlijking, 
in de context van een heel duistere en haast uitzichtloze situatie waarin Jezus terecht
zal gaan komen en daardoor de leerlingen met Hem. Maar dat woord: Uittocht...dat 
heeft een diepere betekenis, en ja, Oussoren vertaalt hier letterlijk wat er in de 
Griekse tekst staat: èxodon: Exodus. 

Mozes en Elia hebben een pastoraal gesprek met Jezus over zíjn Exodus. Dus niet 
alleen gaat het gesprek over het Lijden dat Jezus te wachten staat, en dat 
uitzichtloos lijkt te zijn als je het menselijkerwijs bekijkt, nee het gesprek gaat ook 
over de doortocht. Zoals het volk Israël dat zo'n zware lijdensweg kende in dat 
vreselijke Angstland Egypte, uitzichtloos leek het, tòch ook de bevrijding mee mocht 
maken, de uittocht, de doortocht, de overtocht, de gang van dood naar leven, de 
gang van diepe benauwenis naar vrijheid en opademen. Mozes en Elia bemoedigen 
Jezus met de Exodus die Hem te wachten staat, die ware pastorale bemoediging dat
er door alle lijden en door alles heen een nieuw perspectief mag oplichten. En de 
Verheerlijking op de berg is daar een voorafbeelding van. 

Tijdens het gesprek tussen Mozes, Elia en Jezus sliepen de leerlingen, de leerlingen 
die mee mochten de berg op. En of ze daar zoveel zin in hadden, vertelt het verhaal 
niet. Petrus, Jacobus en Johannes, drie intimi van Jezus uit de leerlingengroept, de 
vriendengroep. Zij sliepen, maar de heerlijkheid die gaande is, wekt hen. Wekt hen 
uit de slaap, maar misschien ook wel: wekt hen op. Ontwaakt gij die slaapt en staat 
op uit de doon... En dan zien ze wat, ze kijken hun ogen uit, volle verbazing, waar ze 
dan ook helemaal beduusd van zijn, verwondering, schrik misschien ook, een 
overweldigende ervaring, waar ze ook wel helemaal van onder de indruk zijn. In elk 
geval, is het al met al toch wel een aangename ervaring, deze Lichtende 
Verschijning, zo dat Petrus zegt tegen Jezus: meester, het is goed dat wij hier zijn, 
laten we tenten maken, voor U één, voor Mozes één, voor Elia één. Als wilde hij 
zeggen: ik wil dit gevoel vasthouden, ik wil die intensiteit niet laten wegebben. Dit 
Licht, dat zoveel mooier is dat al die aardse duisternis daar onder aan de berg. 

Hier raakt het verhaal aan ervaringen die wij zelf kunnen hebben meegemaakt of 
gehoord in onze naaste nabijheid. Indrukwekkend is het getuigenis van mensen die 
een ervaring hebben meegemaakt van een verblijf in heerlijk Licht, met intense, niet 
in woorden te vatten kleuren, liefde, vrede, een tunnel soms, of een niet te bevatten 
ruimte, die toch zo geborgen voelt. Er zijn mensen die een bijna-dood-ervaring 
meemaken, anderen maken het mee als een soort visioen dat tot hen komt. Wie het 
meegemaakt heeft, hoor ik zeggen: 'Ik wilde niet meer terug, ik wilde daar blijven, het
was daar zo mooi, zo overweldigend.' Wat ik hen ook hoor zeggen is: 'Nu ben ik niet 
bang meer voor de dood èn nadien werd het leven ook anders, intenser en minder 
gevuld met dingen die er eigenlijk niet echt toe doen'. Een ervaring die verteld wordt 
over een geliefde, die later wel stierf, maar die -hoe zeer en hoe intens ook gemist – 
toch toevertrouwd mag worden aan het Licht van de Eeuwige, en Hemelse Luister 
om hem heen. 



En het meisje, het is wel meer dan zeventig jaar geleden, een vriendinnetje, een paar
huizen verderop, dat zo ziek was dat ze zou komen te sterven, hoe intens verdrietig, 
wat een benauwdheid en een uitzichtloosheid, niet alleen voor haar, maar natuurlijk 
ook voor haar vader en moeder. Maar dan: haar handen geheven, haar laatste groet 
aan papa en mama, en die diepe ervaring dat ze naar de Here Jezus gaat. Een 
herinnering van dus meer dan 70 jaar geleden, maar ook de intense overtuiging: Er 
is uitzicht, er is doorzicht. Wij mogen leven van verwachting. 

Lieve Jezus, wat je mee moet gaan maken is vreselijk, jij weet dat, wij weten dat. 
Want jij gaat onze weg, de weg die wij gebaand hebben in een ver verleden, met die 
tien woorden voor onderweg, met die profetieën voor het volk, met die verheerlijkte 
momenten van ons, ieder op een eigen berg. En je weet het, want je kent de 
Schriften, als geen ander kun je wel zeggen, je weet hoe diep wijzelf gezeten 
hebben, beiden... Persoonlijke crisis, het niet meer zien zitten, het doodmoe zijn van 
mensen die niet naar je willen luisteren, al die aanvallen, al dat wantrouwen, al die 
intriges, alles dat ons menselijkerwijs totaal van de kaart maakte. Je weet toch, 
Jezus, van mijn totale uitputting en die complete Godsverduistering, er was niets 
meer van me over, leek het. Doorzicht was er niet meer, maar toen, op de berg die 
stem van uitgehamerd zwijgen, en dat zien – heel even – van die intense 
heerlijkheid. En je weet toch, Jezus, van mijn verblijf in dat Licht, en de gave van de 
Tien Woorden, het de berg opgaan, het verblijven in de Nabijheid van de Nabije – die
grote glans, die op me afstraalde, maar ook die afdaling steeds weer. En dat viel niet 
altijd mee, wat zag ik er soms tegenop om die mensen weer onder ogen te komen, 
met al hun traagheid, en dwaasheid en hun dichte oren, hoezeer ik ook glansde, het 
bleef altijd weer een beproeving. En weet je: dit ga je meemaken, dit alles, want dit 
alles hoort bij jouw Exodus, die de allervreselijkste diepte kent van het totaal niets 
meer zien, maar die ook de verwachting kent van een nieuwe werkelijkheid, die wij in
de lijn van onze traditie Leven mogen noemen, Leven in volle glorie. Uitzicht door 
alles heen.

Het lijden zal zwaar zijn, dat onderschatten wij niet, en jij zult het heel zwaar krijgen, 
daar moeten we eerlijk over zijn. Maar neem deze herinnering mee: je staat in het 
Licht, je wordt er door omgeven en je staat er niet alleen voor: wij staan naast je, wij 
steunen je volledig, wij bemoedigen je. Onthoud dat goed, voor je nu samen met je 
leerlingen gaat afdalen, terug naar die harde aardse werkelijkheid. 

En neem ze mee, die leerlingen, deze drie, en al die anderen, en allen die nog zullen
komen, neem ze mee. Neem ze mee in jouw Exodus en laat ze zien dat je hun pijn, 
moeite, lijden, uitzichtloosheid en wanhoop begrijpt en ziet, neem ze mee in de 
doortocht, hoe moeilijk ook, maar neem ze aan de hand, zij die daar wachten onder 
aan de berg, en zij die in alle eeuwen die nog komen zoekend zijn naar zin en 
uitzicht. Neem ze mee, ook je kinderen uit Borne, die in al hun totaal uiteenlopende 
levenservaringen met vallen en opstaan hun weg zoeken. Neem ze mee in hun 
afdaling en in hun opgang. En bemoedig ze met jouzelf, de Belichaming van de 
Eeuwige, die ons omringt en welkom heet in zijn grote Heerlijkheid. Een 
overweldigende ervaring.

Amen


