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Zondag 1 maart 2015 

Tweede van de veertig dagen 

 

 

Lezing uit het Eerste Testament: 1 Koningen 19,8-

18 

 

Lied: “Wees stil en weet: Ik ben uw God”: lied 

887 (t. en m. anoniem) 

 

Evangelielezing: Marcus 9,2-10 

 

Acclamatie: “U komt de lof toe”: lied 339c 

(m. Willem Vogel) (door allen gezongen) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Gelukkig doet de koster altijd warm water in de 

kruik. Dat helpt een beetje. 

Toch schrikken baby’s altijd. Van dat water op hun 

hoofd. 

Als je gedoopt wordt, is dat schrikken. 

 

En zo blijft het je hele leven. Marcus maakt er zelfs 

een thema van in zijn evangelie. De leerlingen van 

Jezus schrikken keer op keer. Ze begrijpen het 

niet. Ze staan perplex. Ze weten niet wat ze 

moeten. 

Zo gaat het als God je aanraakt. 

 

Vanmorgen brengen jullie, doopouders,  jullie 

jongste dochters in ons midden. Jullie willen dat ze 

in aanraking komen met God. Zo formuleerde een 

van jullie het in het doopgesprek. Mooi om het zo 

te zeggen. Zoals het doopwater je dochter 

aanraakt, zo zal God haar aanraken – geloven we. 

Hopen we. 

En tegelijk doet die aanraking schrikken.  

 

Het evangelie vertelt erover. Dat het schrikken is 

als God je aanraakt. Want dat is wat er gebeurt, 

daar op die berg. 

Het verhaal is één en al symbooltaal. 

Zo is er de berg. Dat is in de bijbel de plek waar 

mensen en God dichtbij elkaar komen. Dat is niet 

zomaar bedacht. Wie wel eens hoog in de bergen 

is geweest, voelt dit mee. Die weet hoe 

overweldigend de ervaring kan zijn. Hoe je er 

soms maar één woord voor kunt hebben: God. 

En dan die zes dagen. We horen dat het ‘zes 

dagen later’ is. Dat doet denken aan de schepping. 

Het is als het ware de zevende dag. De dag 

waarop God rustte van al zijn werk en zag dat het 

goed was. Dag van feest. En ook dag van de 

samenkomst. Van het luisteren naar Torah en 

profeten. 

De Torah en de profeten – zij worden belichaamd 

in Mozes en Elia. In gesprek met Jezus zijn ze. 

Jezus laat zich voeden door de traditie. En het 

geeft hem een zuivere uitstraling. Wit: het is de 

kleur van de nabijheid van God. 

 

En als dat dan gebeurt – dan schrik je. Dan brengt 

dat in verwarring. Je kunt erop hopen dat je iets 

van God ervaart – dat je ziet, soms even. Dat God 

je aanraakt. En als het dan gebeurt, dan kan dat je 

compleet van je stuk brengen. 

Petrus reageert, als eerste een beetje bekomen 

van de schrik. Hij spreekt namens allen. Petrus die 

staat voor elk van ons. “Het is goed dat wij hier 

zijn,” zegt hij, “laten we drie tenten opslaan, een 

voor u, een voor Mozes en een voor Elia.” 

Petrus raaskalt maar wat, zegt Marcus. Hij praat, 

maar weet niet wat hij zeggen moet. Zo kan dat 

gaan, als je geweldig schrikt. 

 

En toch – vreemd is het niet, wat Petrus zegt. 

Zou je zo’n ervaring niet vast willen houden? 

Willen vangen in een kader? Ergens neer willen 

leggen, zodat je hem op kunt pakken als je er nog 

eens naar wilt kijken? Juist omdat het zo schrikken 

is. Juist omdat het allemaal zo raadselachtig is. 

Een soort vergezicht dat je niet vatten kunt. 

 

En tegelijk weten we: dat kan niet. Opeens zien ze 

niemand meer, vertelt Marcus, behalve Jezus. Het 

moment is voorbij. 

Zo moet je de ervaring weer laten gaan. Je kunt 

niet op die berg blijven, in dat euforische gevoel. 

Je kunt een moment als dit, van verrukking en 

verwondering, van vrede met alle dingen, van ‘zo 

is het goed en zo is alles goed’, niet inkapselen. 

Tot onze spijt. God kun je niet vastleggen. God is 
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altijd groter en anders dan jij denkt. 

 

Dat wordt ons ook verteld in de ervaring van Elia. 

Elia voelt zich mislukt. Hij heeft toegegeven aan 

zijn woede en wraakzucht. Hij heeft de 

Baälpriesters af laten slachten. Hij had een project 

en dat project is een fiasco geworden. Zo kijkt Elia 

er tegenaan. En nu wil hij niet meer. 

Maar God kijkt ruimer, breder, dieper. Waar ons 

ideaal uiteen is gespat, waar ons project naar onze 

mening is mislukt, maakt hij een nieuwe start. 

Waar wij het opgeven, begint God opnieuw met 

ons. 

 

En hoe. 

Het is merkwaardig wat God Elia vervolgens als 

opdracht geeft. Hij moet twee mensen tot koning 

zalven. 

Dat hij een koning voor Israël moet zalven, oké. 

Maar voor Aram? Hazaël moet hij tot koning van 

Aram zalven. Maar dat is vijandig gebied! Wat 

heeft hij daarmee te maken? Wat heeft God 

daarmee te maken? 

 

Voor ons zou het zijn als zeggen, dat God ook met 

IS te maken heeft. Dat hij ook daar op een of 

andere manier God is. Zelfs al zijn we er, met heel 

de westerse wereld en heel de Arabische wereld, 

van overtuigd hoe fout IS is. Want we zien hoe 

God daar voor het eigen karretje wordt gespannen. 

Hoe de strijders van IS menen te weten wat God 

wil. En ieder over de kling jagen die er andere 

gedachten of een ander geloof op na houdt. 

Waarmee ze God zo klein maken als zijzelf zijn. 

Waarmee ze God in hun broekzak denken te 

steken. 

Hoe kunnen we denken, hoe kunnen we ons 

voorstellen dat God ook daar aanwezig is? Hoe kan 

IS ook maar iets met God te maken hebben? 

 

En toch… 

God kijkt ruimer. God blijkt groter en anders dan je 

denkt. God legt niet de grenzen aan die onze 

grenzen zijn. Zo vertelt ons het verhaal over Elia. 

Het gaat hier niet om de feitelijke zalving – als we 

de verhalen mogen geloven, heeft Elia die beide 

koningen uiteindelijk helemaal niet zelf gezalfd. 

Het gaat hier om iets anders. Om de ruimte van 

Gods hart; om zijn alomtegenwoordigheid. Die 

anders is dan we denken en groter dan we denken. 

Die aan het schrikken maakt, wanneer we er iets 

van ervaren. 

 

Als dit iets met ons doet – laat het ons dan 

ruimdenkend maken. En bescheiden. Vanuit de 

gedachte dat we het niet vatten. Dat het ons 

menselijk begrip te boven gaat. 

 

We zijn op de goede weg, als we de doopouders 

mogen geloven. Jullie vertelden in het 

doopgesprek dat jullie die ruimte hier in de 

gemeente ervaren. En dat jullie hopen dat ook 

jullie kinderen die ruimte zullen waarderen. Dat ze 

respect en begrip zullen leren voor wie anders 

denkt of anders gelooft. Dat ze zullen leren niet te 

oordelen. Dat ze het aandurven open te staan. 

Jullie hopen dat jullie kinderen zullen leren dat het 

niet nodig is om God vast te zetten in bepaalde 

leerstellingen. In bepaalde beelden. Dat dat ook 

niet kán – omdat hij groter is dan wij ons ooit 

kunnen voorstellen. En ons aanraakt op momenten 

waarop we het niet verwachten. 

Dat het dan erg schrikken is. 

En dat het tegelijk een onuitwisbare ervaring is. 

 

Lied: “Christus staat in majesteit”: lied 545 (t. 

Brian A. Wren, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, 

m. Cyril Taylor) 


