
zondag 17 maart 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 34, 27-35 
27  De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van 

deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 
28  Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te 

eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op 
de platen. 
29  Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij 

wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 
30  Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, 

durfden zij niet naar hem toe te gaan, 
31  maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij 
hem en Mozes sprak met hen. 

32  Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden 
aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. 

33  Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 
34  Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, 
deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten 

dan zei wat hem opgedragen was, 
35  zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de 

doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken. 
 
lied Tussentijds 149, 1.2.   Op de berg van het verbond... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 9, 28-36 
28  Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes 
en Jakobus de berg op om te bidden. 
29  Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en 

werd zijn kleding stralend wit. 
30  Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en 

Elia, 
31  die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde 

dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 
32  Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze 
wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij 

hem stonden. 
33  Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 

‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, 
een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei. 
34  Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een 

schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 
35  Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, 

luister naar hem!’ 
36  Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het 
voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. 



 
uitleg bij de bloemschikking 
 
lied  Tussentijds 149, 3.4.5.10. 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---vertellen--- 

 

Als wij dat tegenwoordig horen,  

dat er niets verteld kan worden,  

of mág worden,  

dan gaan er alarmbellen rinkelen.  

 

In onze tijd waar we voortdurend  

over nieuwe misbruikschandalen horen  

is geheimhouding een verdachte zaak.  

 

Dan zijn er waarschijnlijk dingen gebeurd  

die het daglicht niet kunnen verdragen.  

Geweld, misbruik, je grenzen niet kennen.  

Duistere dingen waarbij iemand er belang bij heeft  

dat het niet aan het licht komt.  

 

 

We hebben gelezen over de zogen. verheerlijking van Jezus  

op de berg.  

 

Hier is het andersom.  

 

Geen donkere praktijken die het licht niet kunnen verdragen  

maar een moment van  

onuitspreekbaar glanzend licht  

dat zich totaal niet verdraagt  

met de duisternis van het alledaagse leven.  

 

Zodat Petrus dat moment koste wat het kost  

vast zou willen houden.  

 

"Niet over vertellen" zegt Jezus tegen zijn leerlingen  

bij Mt en bij Mk.  

 



Hier, in het Lukasevangelie is het niet een kwestie  

van niet mógen vertellen,  

maar van niet kúnnen of niet dúrven vertellen.  

 

Zo indrukwekkend en zo anders,  

zo heilig en onuitsprekelijk  

dat je dat helemaal niet kan overbrengen.  

 

Niemand zal het snappen, en je vindt er  

ook helemaal niet de goede woorden voor.  

 

Je kunt letterlijk en figuurlijk je verhaal niet kwijt.  

"Ze zwegen over het voorval en  

vertelden aan niemand wat ze hadden gezien". 

 

 

 

---berg--- 

 

Waarom, dat is dan natuurlijk de vraag,  

gaat Lukas dat dan wel opnemen  

in zijn evangelie?  

 

Net als Mt en Mk trouwens - waarom wil geen  

van de drie evangelisten dit laten liggen?  

 

Omdat dit moment waar Jezus in hemels licht is gezet,  

zó veel betekende voor Jezus op zijn moeilijke weg,  

dat Lukas denkt dat zijn lezers  

daar ook iets aan kunnen hebben,  

misschien wel voor hún moeilijke weg.  

 

 

Lukas beschrijft dit gebeuren op de berg  

als een gebedservaring,  

of althans als een ervaring  

die door gebed wordt opgeroepen.  

Bij Mt en Mk is het een op zichzelf staand gebeuren.  

 

Jezus gaat de berg op om te bidden.  

De berg is de plek van dichter bij God zijn,  

weg van het aardse gedoe.  

De plek van eenzaamheid,  

van ruimte maken voor God. 

De plek waar het vanzelf stil wordt van binnen 

omdat het stil is om je heen.  

 



Hij vindt het nodig om te bidden,  

hij zoekt de vrede met God en  

de vrede in zijn ziel. 

 

Vanwege de komende gebeurtenissen,  

want er worden lijnen in zijn leven zichtbaar  

die hem er niet gerust op laten zijn.  

 

Jeruzalem wacht.  

En het is niets goeds dat hem te wachten staat daar. 

 

Een lichtmoment.  

Ook al is het maar een flits:  

licht dat ons aanstoot,  

licht van pasen, zondagslicht.  

 

Lukas schrijft het op, want zijn lezers kennen ook vast  

momenten waar zij behoefte hebben  

aan zo`n lichtmoment.  

Net als Jezus. 

 

 

 

---stem--- 

 

Nou ja - als je kijkt naar de leerlingen,  

dan zou je dat niet denken.  

 

Bij hen blijkt niets van behoefte aan momenten  

met hemels licht of ook maar  

behoefte aan gebed.  

 

De leerlingen vallen in slaap, net als op die andere berg.  

 

Jezus heeft zijn vertrouwelingen meegenomen om te bidden.  

Maar voor hen lijkt die stilte  

en dat bidden alleen maar wachten te zijn  

en niet meer dan dat.  

 

Geen luisteren naar God in stilte, maar wachten.  

Van wachten val je in slaap,  

en zolang je slaapt zie je niks.  

 

De leerlingen worden wakker en zien  

nog wel het licht en de verschijning  

van Mozes en Elia  

maar hebben het gesprek niet gevolgd.  



 

Weten dus ook niet dat het ging  

om de weg naar Jeruzalem  

die Jezus heeft te gaan.  

 

Dus ik denk dat het eerste wat Lukas  

zijn lezers wil overbrengen dit is:  

zorg dat je wakker bent en houd je ogen open.  

 

Anders blijven die gesloten voor tekenen van hoop  

die je op een wonderbaarlijke manier  

helpen om je weg te gaan.  

Zo is het bij Jezus gegaan, dus, lezer, waarom niet bij jou? 

 

Jezus had hiervoor al aangekondigd  

(na de belijdenis v Petrus)  

dat hem lijden zou wachten.  

Nu weten de lezers van het evangelie dat dat  

niet alleen iets van Jezus is.  

 

Ook Mozes en Elia, vertegenwoordigers van wet en profeten,  

praten met hem over het lijden,  

over zijn "uitgang", zijn exodus, staat er eigenlijk.  

Wet en profeten staan niet buiten het lijden  

waar het evangelie over vertelt.  

Hun aanwezigheid stelt gerust.  

 

En het heeft waarschijnlijk ook de eerste christenen,  

de lezers van het Lukasevangelie, gerust gesteld.  

Zij lopen niet zomaar een vreemde beweging achterna  

als zij Jezus volgen.  

Jezus staat in de traditie van de geschiedenis  

van het volk van God.  

 

Leerlingen slapen misschien  

maar wet en profeten slapen niet. 

 

Mooie geluksmomenten wil je vasthouden.  

Petrus ziet het wel maar snapt het niet.  

Petrus wil niet dat die twee weggaan.  

Over tenten heeft hij het.  

Nog even blijven.  

 

Lichtmomenten kun je niet vasthouden.  

Die overkomen je eventjes misschien,  

helpen je de richting weer te weten,  

of het vertrouwen te vatten.  



Maar dat was het.  

 

De wereld wordt er niet mooier of beter van.  

Je moet wel weer verder.  

Momenten van hemels licht kun je niet vasthouden.  

 

De leerlingen van Jezus moeten zich  

aan iets anders vasthouden:  

de stem van God uit de wolk:  

luister naar Jezus, de zoon van mijn hart.  

 

Net als bij de doop van Jezus in de Jordaan klinkt het hier.  

 

Dus Lukas zegt daarmee tegen zijn lezers:  

Houd niet alleen je ogen open  

en zorg dat je wakker bent,  

maar: houd ook je oren open!  

Want misschien komt het aan op die stem.  

 

Dat je kunt horen dat je een geliefde zoon  

- of dochter - van God bent.  

Als je een moeilijke weg hebt te gaan.  

 

 

 

---wolk--- 

 

De stem van God komt uit de wolk.  

Het hemels licht is al weer over.  

Wolk ontneemt je je zicht.  

Je ziet weinig. Een kleine wereld.  

Beangstigend.  

 

Maar ook de wolk is dus een teken  

van Gods tegenwoordigheid.  

 

Soms lichtend als de zon. Soms verborgen als in een wolk. 

 

In de woestijn was de wolk voor het volk van God 

het teken dat God er was,  

hoe verborgen ook, 

en tegelijk het teken dat je hem niet kon zien  

of je eigen maken.  

 

Niets wat je merkt van God  

is herhaalbaar of programmeerbaar.  

 



Die wolk, mag je misschien wel zeggen,  

beschermt de leerlingen en ook Jezus.  

 

Zij zijn omsloten door de verborgen aanwezigheid van God.  

Geen flitsend lichtmoment meer,  

maar een omhullend mysterie.  

 

Ook Mozes doet een doek voor zijn gezicht.  

Hemels licht kunnen mensen blijkbaar  

niet eindeloos aan.  

 

 

 

---gebed--- 

 

Deze ervaring van in hemels licht zijn gezet is,  

zoals ik al zei, bij Lukas een ervaring van gebed.  

Van luisteren naar God.  

 

Daarvoor ging ook Jezus de berg op.  

De stem van God hoor je in de stilte van je hart.  

Gebed is niet alleen maar praten tegen God. 

Is vooral luisteren naar God,  

of je iets van God kunt horen.  

Luisteren met alles wat in je is.  

 

Dat is dus wat anders dan wachten.  

Van wachten kan je in slaap vallen.  

Voor luisteren moet je wakker zijn.  

 

Misschien is het een goed moment om je af te vragen:  

ben ik ook moe?  

 

Moe als ik naar God zou willen of moeten luisteren  

en horen of er iets te vernemen is.  

 

Spiritueel moe, zeg maar.  

 

Omdat het zo op wachten lijkt, er gebeurt niets.  

 

Dat je oogleden zwaar worden.  

 

Ik heb het vermoeden dat we daar allemaal wel last van hebben.  

Zoveel belangrijke dingen te doen,  

en dan tijd vrij maken voor stilte en gebed,  

en luisteren OF daar iets is dat ik me eigen maak. 

Er gebeurt daar niets... 



 

Dat gebed van Jezus op de berg,  

heeft dat uiteindelijk nog iets veranderd  

aan de weg die hij heeft te gaan?  

Jeruzalem wacht. 

 

 

Zo is dat met onze gebeden, denk ik, ook vaak.  

 

Ze veranderen vaak niets aan de objectieve situatie.  

Vaak verandert het gebed wel degene die bidt.  

Je kijkt net even anders tegen de dingen aan.  

Je wordt niet meer bang bij de gedachte.  

Je treedt de toekomst met vertrouwen tegemoet  

ondanks alles.  

Je voelt vrede ondanks de dreiging.  

 

Maar: dat is nooit zeker,  

en dat gaat niet van nu op straks,  

dat is een proces.  

Een proces waarvan je niet altijd kan aangeven hoever je al bent.  

 

Lukas wil ons, zijn lezers, in ieder geval laten zien  

dat het gebed op de berg  

Jezus heeft geholpen om zijn weg te gaan.  

 

Niet alleen de dreiging van wat hem in Jeruzalem te wachten staat  

is in zijn gedachten  

maar ook hemels licht, licht van pasen. 

 

 

 

---onderaan--- 

 

Maar hemels licht is niet de normale toestand.  

 

Het lichtmoment is er om het donker aan te kunnen.  

 

Ook hier aan de voet van de berg (als we door zouden lezen)  

is het duister weer in alle hevigheid aanwezig.  

"Meester, ik smeek u, help mijn zoon".  

 

Het licht was er om het donker aan te kunnen.  

Om de weg te kunnen gaan, 

dat je de uitdaging niet uit de weg gaat.  

 



Luisteren naar God, wil Lukas zijn lezers zeggen.  

Dat is de krachtbron die je nodig hebt.  

En het kan zijn dat er iets van hemels licht 

in je hart en gedachten gaat komen.  

Luisteren naar God.  

De stilte zoeken.  

Je ogen en je oren open.  

 

En ook als er dan in alle gebrokenheid van je dagelijkse leven  

geen hemels licht is,  

is er toch nog iets van dat licht, 

want 

je hebt geluisterd en een stem gehoord:  

de Eeuwige laat zijn aangezicht over je schijnen... 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 826   O Christus, woord der eeuwigheid... 
 
 


