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PREEK:  

Onze wereld staat bol van spanning. Berichten over aanslagen. Steekpartijen. 

Oorlogshandelingen; ik kan een lijst opsommen. De extra nieuwsuitzendingen 

bevestigen dat wij in zorgwekkende tijden leven. Wij zouden zo graag eens even 

daar afstand van willen nemen. Een moment voor onszelf; even alles loslaten. 

Zo’n moment dient zich aan voor Jezus wanneer Hij met drie leerlingen een 

berg opgaat. En wat beleeft Hij daar dan?   

Heilige huiver op hoopvolle hoogte….. Ieder mens heeft het af en toe nodig om 

opgetild te worden uit wat hem of haar intens bezighoudt. Even opgebeurd 

worden naar een hoopvolle hoogte. Zo maar eventjes verkeren in de zevende 

hemel.  Meestal gebeurt dat onverwachts. Zo’n gelukzalig gevoel bekruipt en 

bevrijdt je onaangekondigd een moment van alle zorgen, angsten en 

spanningen. Op hoopvolle hoogte. Los van de werkelijkheid die je zo ontzettend 

veel in beslag kan nemen. Die het leven zwaar en soms ook zuur kan maken.  

Voor zo’n hoopvolle hoogte noemt de Bijbel vaak een berg, die zowel hoopvol als 

huiveringwekkend kan zijn. Menig verhaal in het Eerste en in het Tweede 

Testament speelt zich daar dan ook af. Dat is ook één van de redenen waarom 

Mozes en Elia verschijnen op de berg die Jezus vandaag betreedt. Elia ging al 

in het Oude Testament veertig dagen en veertig nachten tot aan de berg Horeb 

waar hij God ontmoette en Zijn stem hoorde. En ook Mozes gaat diverse malen 

de berg op. De Sinaï. Op de berg van de verbondssluiting ontvangt hij de 

verordeningen die hij doorgeeft aan het volk, dat op haar beurt eenstemmig 

toezegt te zullen gaan doen wat God heeft gesproken. Later zal Mozes weer 

opklimmen, God ontmoeten en de stenen tafelen met de geboden meenemen. 

Tot tweemaal toe zelfs. 

Op de berg ontmoeten beide mannen de Eeuwige, en zij zijn zeer onder de 

indruk van Zijn heerlijkheid. De natuurverschijnselen die daarbij genoemd 

worden onderstrepen dat huiveringwekkende. Je deinst ervoor terug, wanneer 

je iets meemaakt waar je Gods aanwezigheid mee verbindt. Denk aan Mozes bij 

de brandende doornstruik. Hier is ook een combinatie van Gods glorie en onze 

kwetsbaarheid. Eerbied, respect: heilige huiver voor Hem die ons wil 

ontmoeten. Wie zijn wij vergeleken met de Eeuwige? Wat stellen wij voor ten 

opzichte van de Schepper van hemel en aarde?... En toch is er die ontmoeting, 

die nota bene een perspectief geeft op de toekomst. Heilige huiver op hoopvolle 

hoogte.  

Nu zei ik al dat er meerdere redenen zijn aan te voeren, waarom Mozes en Elia 

verschijnen. Van beiden wordt gezegd dat ze direct van dit leven zijn 

opgenomen in Gods heerlijkheid. Elia werd weggevoerd met een vurige wagen 
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met vurige paarden. En van Mozes vertellen tal van latere Joodse bronnen 

hetzelfde. De overgang van het nu naar het toekomstige leven loopt bij hen 

vloeiend.  Een andere bijzonderheid is, dat Mozes geldt als de 

vertegenwoordiger van de wet. En Elia representeert hier de profeten. Wanneer 

zij nu met Jezus op die berg zijn, zijn dus de wet, de profeten en het evangelie 

samengekomen.  

Petrus beseft dat in een flits en wil daarom direct drie tenten opzetten. Hij wil 

dit moment vasthouden en wie wil dat niet? Wanneer je op de berg bent, dan 

wil je niet weer het diepe dal in. Wanneer je vanuit de diepte weer bent 

opgekrabbeld, dan wil je niet meer terug in de put. Wij koesteren onze piek-

ervaringen. Het in-aanraking-komen met het heilige willen we graag zo lang 

mogelijk vasthouden. 

Er is nog meer te zeggen over de aanwezigheid van Mozes en Elia: in het begin 

van het optreden van Jezus vragen de mensen zich af, of Jezus van Nazareth 

misschien de nieuwe Elia is. Zij snakken immers naar een betere tijd. Het is 

daarom belangrijk om te zien wat er verder volgt in het evangelie van Lucas. 

Lucas plaatst de verheerlijking van Jezus vlak voor Jezus’ tocht naar 

Jeruzalem. Hij laat Jezus met de vertegenwoordiger van wet Mozes en met de 

profeet Elia spreken over wat heet de Exodus van Jezus. De vertaling 

levenseinde volbrengen kunnen wij beter vervangen door de uittocht die Jezus 

in Jeruzalem zal volbrengen. Het gaat hier om wat Jezus allemaal te wachten 

staat. Hij zal voor een tweede bevrijding zorgen.           

Het wordt ons vanmorgen vergund een blik in de toekomst te werpen. Zoals bij 

een bijna-dood-ervaring. Al zou je dit kunnen vergelijken met wat de 

Emmaüsgangers ervaren na Pasen: een bijna-levend-ervaring. Het is even 

mogen zien, hoe het leven ook na Goede Vrijdag niet definitief is afgesloten. Het 

is daar op de berg even Pasen; heel even is het een vergezicht op waar deze 

Veertigdagentijd op zal uitlopen. 

Jezus moet nog een hele lange weg gaan. Een weg die door de grootste diepte 

gaat. Een weg waarop Hij uiteindelijk heel alleen, van mensen en God verlaten, 

komt te staan. En voor Hem  en voor Zijn leerlingen en voor ons is het van 

groot belang, dat wij een verwachtingsvol perspectief krijgen aangereikt. Ik zie 

dat terugkomen op al die momenten dat Jezus Zich terug trekt in de 

eenzaamheid. Vaak zoekt Hij dan de hoogte om samen met God te zijn. Om met 

Hem te delen wat Hem moeilijk valt en waar Hij tegen op ziet. Om met Psalm 

121 te spreken: “Ik zie op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?” De 

berg is daarmee de plaats bij uitstek waar je dichterbij God komt te staan. 

Waar je gemakkelijker los komt van alles om je heen. Van wat mensen bezig 

houdt en claimt. 

En er zijn nog meer symbolische elementen in deze verheerlijking op hoopvolle 

hoogte. Het is alsof Lucas wil zeggen: je komt oren en ogen tekort om alles te 
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ontdekken wat hier samenvalt. En de verhalen uit het Eerste Testament en er 

lopen lijnen naar wat er verder zal volgen in het laatste deel van de Bijbel.  

Naast de berg, heeft de wolk heel veel te zeggen: letterlijk en figuurlijk. Een 

lichtende wolk die hen overschaduwde doet denken aan al die andere 

voorbeelden waarbij één of meerdere wolken een verwijzende functie hebben. 

Naast dat wolken fascinerend kunnen zijn – denk maar aan de foto’s die door 

vakfotografen van de natuur worden gemaakt – lijken ze invloed uit te oefenen 

op het aardse bestaan. Schaduw en regen; bij naderend onweer en storm 

vervullen ons met huiver. En toch komt het meest huiveringwekkende hier niet 

door de wolk. Maar dat komt zo aan de orde. Eerst nog wat meer over wat een 

wolk aan beeldspraak in zich heeft. 

Bijbelschrijvers gebruiken heel vaak de wolk om twee verschillende noties van 

God weer te geven. Aan de ene kant geeft een wolk aan dat God aanwezig is. 

Denk maar aan de wolkkolom waarover de Sinaï- en woestijntraditie 

herhaaldelijk spreekt. Het aanwezigzijn van God. Aan de andere kant spreekt 

de beeldtaal van de wolk over de verborgenheid. Wat tegenstrijdig eigenlijk. 

Maar wij kunnen niet anders over God spreken dan in paradoxen. Zouden wij 

God helemaal kunnen vastleggen / vastpinnen, dan zouden wij macht over Hem 

hebben. Hem in onze achterzak kunnen steken. Nee, zegt de Bijbel, wees 

zorgvuldig en voorzichtig wanneer je iets over de Eeuwige wilt zeggen. Je kunt 

niet over Hem beschikken als over een oproepkracht.             

Ik zei al: “En toch komt het meest huiveringwekkende, hier niet door de wolk.” 

Het meest imponerende is de stem uit de wolk. Wanneer die geklonken heeft, 

worden Petrus, Jacobus en Johannes bevreesd. Maar waarom zijn zij niet 

eerder huiverig / bevreesd? Worden ze dan niet geïmponeerd door het stralende 

gezicht van Jezus? Schrikt Zijn witte kleding hen niet af? En de komst van 

Mozes en Elia dan?... De eerste bijzondere tekenen zijn nog niet 

huiveringwekkend, omdat Jezus met Mozes en Elia in gesprek gaat. En Lucas 

en Matteüs leggen er nadruk op, dat zij met elkaar spraken. Nee, de huiver 

komt pas wanneer die andere Stem klinkt. De Stem die zegt: “Dit is mijn 

geliefde Zoon. Luister naar hem!” 

De eerste zin is een letterlijke herhaling wat de hemelstem sprak bij de doop 

van Jezus door Johannes de Doper. Het is daarmee nog een bevestiging. Eraan 

toegevoegd wordt de oproep om naar Hem te luisteren. En ook dit gedeelte 

heeft weer sterk te maken met wat eraan voorafging. Jezus heeft nog maar kort 

geleden aangekondigd, dat Zijn lijden en sterven nadert. Hij zal er nog bij 

herhaling op wijzen. Dit zal de verbouwereerdheid van de leerlingen hebben 

versterkt. De weg van Jezus gaat niet over rozen. Niet via allerlei piek-

ervaringen en top-ontmoetingen. Hij moet aanstonds ook wel weer afdalen. 

Door de diepte van het lijden heen om alles te kunnen voldragen en volbrengen. 

Een ontstellende gewaarwording voor de discipelen. Heilige huiver. 
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Wanneer de drie leerlingen hun ogen opslaan, zien ze allen Jezus. Niemand 

dan Jezus. Het huiveringwekkende is dan verdwenen. En het hoopvolle? De 

flits, de glimp van de hemelse victorie en glorie kan pas goed verstaan worden, 

nadat de Gekruisigde is opgestaan. Dan kunnen wij pas volledig in alle geuren 

en kleuren vertellen over de hemelse glans, de heerlijkheid en macht die Jezus 

ten deel zullen vallen.  

Wie zich niet bij tijd en wijle terugtrekt op een berg, wie niet de tijd neemt om 

even van alles afstand te doen, loopt minder kans om te mogen delen in de: 

heilige huiver op hoopvolle hoogte. Wij ontvangen extra kracht om in moeilijke 

tijden het te kunnen volhouden. Een tipje van de sluier van de toekomst werd 

vanmorgen opgelicht. Wij waren even getuige van: Heilige huiver op hoopvolle 

hoogte.  

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEDEN                        
Voor mensen die zo uitkijken naar hoopvolle tekens en ervaringen bidden wij. Voor hen 
die het moeilijk hebben met wat zich in hun leven aandient. Heer, wij denken aan onze 
naasten die zoekende zijn naar U. Mensen die U uit het oog verloren hebben, omdat zij 
geen antwoorden op hun vragen / hun gebeden. Gebruik ons Heer om voor hen wat te 
kunnen betekenen. Wij zijn dankbaar met het gezin van Marco en Ilse Heining-Janss; nu 
ook met de pasgeboren Sophie Lauren Ense samen met Judi en Dion het leven toelachen. 
Dat zij veel geluk met elkaar zullen mogen delen. Zo bidden wij: ,,Heer, verhoor ons gebed.” 

Voor onze medemensen bidden wij; voor hen die moeten zien te verwerken wat hen is 
overkomen. Waar het revalideren zoveel kracht kost. Waar het herstellen veel meer tijd in 
beslag neemt dan wij wensen.  Wij bidden voor hen die in het ziekenhuis verblijven: wij 
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noemen de namen van Nelly Clement ; Jan en Dora den Hartog Zo bidden wij: ,,Heer, 
verhoor ons gebed.” 

Voor wie opzien tegen moeilijke, ingrijpende en verstrekkende beslissingen doen wij 
voorbede. Waar besluiten genomen worden over levensbepalende zaken. Laat Uw 
wijsheid ons helpen om voor het meest zegenrijke te kiezen. Voor dat waar anderen zich 
gelukkiger gaan voelen. Geef ons een heldere blik, een visie die verder kan kijken dan wat 
in de nabije toekomst ligt. Wij doen voorbede voor  het Priscillacentrum in India, waar voor 
Kerk in Aktie  ons betrokkenheid vraagt. Zo bidden wij: ,,Heer, verhoor ons gebed.”  

Wij doen voorbede voor hen die nog steeds geen baan / geen werk hebben. Waar het 
solliciteren heel moeizaam verloopt. Wij denken vanmorgen aan hen die zwaar werk 
moeten verrichten. Of die opbotsen tegen medemensen die het arbeidsklimaat ongunstig 
beïnvloeden. Wij bidden voor wie uitgezonden zijn om de vrede te bewaken. Zo bidden wij: 
,,Heer, verhoor ons gebed.” 

STIL GEBED 

En Wij zingen het gebed dat Uw Zoon ons leerde 

 

ONZE VADER    LIED 369b 


