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Zondag 28 februari 2021 

morgengebed 

 op de tweede zondag van de Veertig Dagen 

 
 

 

 

 

 ‘Ik trek me terug en 

wacht  

 

Dit is de tijd  

die niet verloren gaat:  

 

Iedere minuut zet zich  

in toekomst om’ 

 

 

Evangelielezing: Marcus 9,2-10 

 

Muziek 

 

Overweging 

 

Het lijkt wel onuitputtelijk: het aantal beelden dat op je 

af komt in het evangelie van vanmorgen. En net als bij 

veel sleutelverhalen over Jezus verwijst een aantal van 

die beelden naar het eerste testament. 

Zoals de berg. Mozes ging de berg op, de Sinaï. Elia ging 

de berg op, de Horeb. Als het over een berg gaat, weet 

je: hier komt God dichterbij. 

En zoals die ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia. 

Mozes die staat voor de vijf boeken van de Torah. Elia 

die staat voor de profeten. Tussen hen in staat Jezus. 

Omringd door wet en profeten. In díe traditie staat hij. 

En tegelijk klinkt daar wat Jezus bij zijn doop hoorde: 

‘dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 

Een ander beeld uit het eerste testament is de wolk. 

Een wolkkolom wees de weg door de woestijn. Een 

wolk hing boven de ark van het verbond. 

En ook is daar de tent. Tent, tabernakel, tempel – je 

hoort de verwijzing naar het heiligdom, wanneer Petrus 

voorstelt om drie tenten op te slaan. 

 

De traditie vindt dit verhaal zó belangrijk, dat het ieder 

jaar op de tweede zondag in de Veertigdagentijd 

terugkomt. Telkens weer horen we van dit hemelse 

visioen. 

Toen ik net predikant was, dacht ik wel eens: die 

driejarige cyclus van lezingen is prima, maar hoe moet 

het na drie jaar? Hoe kan ik over dezelfde verhalen nóg 

eens een overdenking houden? Wat valt er dan nog te 

zeggen? Raak je niet op een keer uitgedacht en 

uitgepraat over steeds dezelfde verhalen? En dat geldt 

natuurlijk helemaal voor die overbekende die jaarlijks 

op het rooster staan: de bruiloft te Kana; de verzoeking 

in de woestijn; de verheerlijking op de berg… 

 

Maar in de praktijk werkt het anders uit. Ik weet niet 

hoe het jullie vergaat, maar verhalen die overbekend 

zijn hebben op mij soms een aparte uitwerking. 

Juist de overbekende verhalen lijken iets lichts en 

beweeglijks te krijgen. Misschien komt het doordat je 

maar één zin hoeft te horen of je weet al waar ze over 

gaan. Zeg ‘de verheerlijking op de berg’, en iedereen 

die wel eens een bijbel aanraakt of in de kerk komt, 

kent het verhaal. En heeft er beelden bij. Een risico kan 

zijn dat oude beelden stollen. Een voordeel kan zijn dat 

een verhaal ‘vrij’ wordt en als het ware in je gaat 

rondzingen. Een beeld kan verbonden worden met iets 

in je eigen leven. En kan daardoor meer betekenis 

krijgen. 

Zou dat de reden kunnen zijn dat het verhaal elk jaar 

terugkeert? Misschien is het de bedoeling dat het 

daardoor iets ‘van ons’ wordt. Dat je daardoor minder 

struikelt over de historische onmogelijkheden, maar het 

leest als iets wat jou hier en nu iets te zeggen heeft. 

 

De verheerlijking op de berg. Een titel boven het 

verhaal die aanduidt dat het over Jezus gaat. 

Maar het gaat niet over Jezus. Het gaat over de drie 

leerlingen. Drie: een getal van volheid. Hier gaat het 

over ons allemaal. 

Petrus, Johannes en Jakobus hebben een godservaring. 

Ze zien iets van God. Heel even. En daarna is het weer 

weg. Ze kunnen het niet vasthouden, hoezeer ze ook 

bereid zijn daar alles voor te doen – je hoort dat als 

Petrus aanbiedt om voor elk van de drie, voor Mozes en 

Elia en Jezus, een tent op te trekken. Zo’n ervaring wil 

je blijven zien, wil je tastbaar maken. Maar dat kan niet. 

Als je God ziet, is dat soms even. Je kunt hem niet 

vasthouden. 

 

Hoe kunnen wij er ooit bij, bij zo’n topervaring, vraag je 

je af. Zullen we ooit God ervaren zoals Petrus, Jakobus 

en Johannes daar op die berg? We zouden het wel 
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willen. We hebben zoveel vragen. Wat zou een 

antwoord van God, een glimp van zijn aanwezigheid, 

fijn zijn… 

 

Er is een troostverhaal dat vaak bij dit 

evangeliegedeelte wordt gelezen. Een verhaal dat een 

ander licht werpt op Gods verschijning. Het is het 

verhaal van God die tot Elia spreekt vanuit een zachte 

bries. (1 Koningen 19,9-18) 

Ook dit verhaal speelt zich af op een berg: de Horeb. 

Daar was een sterke wind en er was een aardbeving en 

er was vuur, maar in geen van die alle was God 

aanwezig. Alsof de telefoon gaat en je opneemt, maar 

je niets anders dan een hijgende adem hoort. Zoiets 

kan ontredderend werken. In het verhaal van Elia is dat 

ook zo. De steen scheurt, de rots breekt. En dan begint 

alles te beven, de aarde siddert. Erger nog, een vuur 

ontstaat. Het is alsof het einde nabij is. 

Maar God is niet in het einde, hij is in een begin. 

 

Het verhaal doet denken aan Elia zelf. Het lijkt wel een 

afspiegeling van wie hij is. Hij was de profeet van het 

oordeel. Hij sprak door de geest, hij schudde alles en 

iedereen door elkaar, hij was een vurige boetepreker. 

Vuur komt in de verhalen over Elia telkens weer ter 

sprake. Een man van vuur en drift was hij. Maar als we 

hem in dit verhaal aantreffen, is hij uitgeblust. God en 

het vuur zijn uit hem geweken. De storm steekt ook 

niet meer op. 

Het is in de stilte dat hij opnieuw Gods stem hoort. Uit 

die zachte stilte, die wezensvreemd is aan de 

boetepreker, maakt het woord van God zich los. Op een 

manier die we niet verwachten, spreekt hij tot ons en is 

hij nabij. 

 

Een troostverhaal. Voor wie in de greep is van ziekte en 

zich afvraagt of God er ook voor hem zal zijn. 

Voor wie bang is voor COVID-19 en zich afvraagt wat 

God met een vernietigend virus te maken heeft.  

Voor wie zich afvraagt of ze wel ‘genoeg’ gelooft, 

omdat ze nog nooit God zo duidelijk heeft horen 

spreken. 

God is niet in het einde, hij is in een begin. En hij is erbij 

op een manier die we niet verwachten. Zoals in een lied 

van Huub Oosterhuis: 

 

‘Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

 

Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods.’ 

 

‘Niet in het graf van voorbij, 

niet in een tempel van dromen, 

hier in ons midden is Hij, 

hier in de schaduw der hoop.’ 

 

Moge het zo zijn. 

 

 

Muziek 

 


