
zondag 28 februari 2021 in het Kruispunt 
(online-kerkdienst) 

  
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  1 Koningen 19, 8-18 
1 Koningen 19,8-18    

8 ..... ? 
9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. 
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia 
antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de 
hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich 
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, 
en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en 
treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, 
krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken 
sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een 
aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was 
er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van 
een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij 
kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die 
tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave 
ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw 
verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik 
ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15 De 
HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen 
moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven 
tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen 
opvolger zalven. 17 Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door 
Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal 
in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor 
Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 
 
piano Liedboek 321, 1.2.3.   Niet als een storm, als een vloed... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Markus 9, 2-10 
Markus 9, 2-10    
2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, 
waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn 
kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar 
zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken 
met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier 
zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij 
wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel 
de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, 



behalve Jezus, die nog bij hen stond. 9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze 
aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de 
dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder 
elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 
 
piano Liedboek 826   O Christus, woord der eeuwigheid... 
 
 
 
uitleg en overweging 
  
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---zon--- 

 

De zon was oranje in de eerste helft van de afgelopen week.  

 

Tegen de avond lag er een warme goudgele glans  

in het westen, waar de zon onderging.  

 

Dat kwam door zand uit de Sahara  

dat door de wind werd meegenomen  

naar Europa.  

 

Tegen de avond kon je het je permitteren om  

direkt in de zon te kijken, wat anders niet kon.  

 

 

 

 

 

 

Vanmorgen lezen we over, laten we zeggen,  

het tegenovergestelde: zuiver licht,  

verblindend, ongefilterd,  

zelfs de kleren van Jezus worden stralend wit,  

zo wit als niemand op aarde het krijgen kon.  

 

Zo horen we over Jezus met drie vertrouwelingen op de berg.  

 

 

 

---hoog--- 

 

Van de woestijn van vorige zondag (niet de Sahara)  

gaan we nu naar de berg.  



 

Dat is geen direkt vervolg, we zijn nu al lang niet meer  

in het eerste hoofdstuk van het Marcusevangelie,  

we zijn nu al over de helft.  

 

Dus nu niet meer de leidende vraag: wie is Jezus,  

wat betekent hij?  

 

Er is al veel gebeurd rond hem, veel goeds door hem,  

veel verzet tegen hem.  

Nu is het meer de vraag: hoe gaat dat aflopen met Jezus? 

 

En we volgen hier ook een select gezelschap.  

Jezus heeft ondertussen al velen opgeroepen om hem te volgen,  

maar nu, naar de berg,  

neemt hij maar drie mensen mee.  

Zijn vertrouwelingen, zeg maar.  

 

De berg, dat is: tussen hemel en aarde.  

 

Even wat dichterbij God.  

Even aan het dagelijks geploeter ontheven.  

 

Even weg uit de waan van de dag,  

het gekibbel en gebabbel,  

de drukte, het gedoe.  

 

 

 

---licht--- 

 

Op de berg is er een licht dat hen allen overkomt,  

dat niemand heeft opgeroepen of gezocht.  

 

Een moment dat niet te organiseren is,  

en waarvan je later zegt:  

het was een geschenk.  

 

Het overkomt je. Iets van God.  

Jezus had hen meegenomen naar de berg,  

maar wat daar gebeurt kan een mens niet oproepen.  

 

De man die zij volgen, Jezus van Nazaret,  

maakt een metamorfose door,  

dat is het woord wat daar staat.  

Een gedaanteverandering.  

 



Jezus, de man van vlees en bloed,  

verandert voor hun ogen in een lichtgestalte.  

Zelfs zijn kleren dus... 

 

Wat is dat?  

Wat hebben ze daar precies gezien?  

 

Hebben ze te lang naar de zon gekeken,  

ongefilterd licht dat onze ogen niet kunnen verdragen? 

 

Een gebeuren dat uniek is én niet kan worden opgeroepen,  

niet herhaalbaar en niet maakbaar,  

daar kun je moeilijk andere mensen  

een indruk van geven.  

 

Je kunt wel lezen wat er is opgeschreven, 

 maar je komt niet bij de ervaring  

die de aanleiding was om het op te schrijven. 

 

De verheerlijking, zo wordt deze tekst vaak aangeduid.  

Maar dat woord staat er niet,  

dat halen we er bij om een idee te hebben.  

 

Als je het evangelie van Marcus als geheel overziet,  

dan zit hier heel veel Pasen in.  

Veel meer Pasen dan hij in het eind van zijn evangelie stopt.  

 

Daar zijn mensen bij het lege graf,  

maar verder vooral radeloosheid.  

Het Pasen van Marcus zit hem hier.  

Het besef: de weg is moeilijk, maar luister: alles komt goed.  

 

De leerlingen moeten hier iets van het geheim  

van Jezus hebben gezien.  

Het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

zoals we dat in het onze vader altijd stellig zeggen.  

 

De andere wereld, de glans van de eeuwigheid.  

 

Onwerkelijk, moeilijk door te geven,  

maar vol van kracht om door te kunnen gaan.  

Te weten dat je op de goede weg bent,  

en niet alleen.  

 

Bovenaards, maar waar wel het alledaagse zijn glans van krijgt.  

 

 



 

---stilte--- 

 

De kerk legt in haar lezingenrooster om en om  

Mozes of Elia naast deze lezing.  

 

Want de berg als plaats van godservaring is  

ook het domein van Mozes en Elia:  

Bij Mozes is het de ontmoeting met God die  

zelfs de huid van Mozes doet stralen,   

Ex.34,29-30);  

en dit jaar is het dus Elia 1 Kon 19,  

die iets van God ontmoet in de zachte bries  

op de berg. 

 

Behalve dat beiden ervaring met bergen hebben  

ligt er nog een symboliek:  

 

Mozes en Elia zijn volgens de berichten beiden  

niet gewoon gestorven en begraven.  

Beiden hebben geen graf op aarde.  

 

Dat deze twee en Jezus met elkaar in hemels licht staan  

zegt dus ook zoveel als:  

Jezus zal in het spoor van deze profeten  

te verstaan zijn.  

Dichtbij God op de berg, en geen graf op aarde.  

Ook Jezus zal zijn graf niet op aarde vinden,  

zijn dood zal niet het laatste zijn...  

 

"Dit is mijn geliefde zoon", zo klinkt de stem uit de hemel,  

dat is net als bij de doop,  

maar nu zijn deze drie de adressaten.  

Die stem is er voor hen.  

Hoort hem! 

 

Om het bovenaardse in je op te nemen en op je in te laten werken  

moet het wel stil zijn,  

de andere stemmen moeten even stil zijn. 

 

Jezus in het licht. Elia in de zachte bries. 

De stem van de stilte. 

 

Even thuis zijn bij wat er toedoet,  

en afstand van wat zich altijd aandient. 

 

Het alledaagse telt even niet meer mee.  



Het is stil om je heen.  

Alleen wat er echt toe doet is aanwezig.  

Dat is niet altijd concreet,  

maar wel wezenlijk.  

 

Ik denk dat ook voor ons geloven, voor wat we  

godservaring zouden kunnen noemen,  

het opzoeken van de stilte van groot belang is.  

 

Als je zo wilt, gaan we iedere keer als we de binnenkamer opzoeken  

en stil worden een beetje een berg beklimmen.  

 

De drukte en de onrust blijven even buiten, de zogen.  

"belangrijke zaken" worden daar heel klein,  

en je richt je op wat er toe doet  

en wat blijvend van belang is. 

 

 

Als het goed is heeft een kerkdienst een heel klein beetje  

van die stilte en van dit licht dat je overkomt.  

 

(corona:  

op de bank in de woonkamer - of nog aan het ontbijt  

- of u hebt al koffie - iets minder ontheven  

aan het dagelijks gebeuren dan wanneer u hier zou zijn 

 - maar misschien ook niet).  

 

Als het goed is kan het luisteren naar een Bijbeltekst  

al een beetje licht in je oproepen.  

 

Wat het je doet kun je niet maken,  

niet zelf oproepen.  

 

Dat je iets beleeft dat je boven het alledaagse uittilt.  

Het is iets bijzonders. 

 

Het is er niet zomaar. Soms heel lang niet.  

Soms wanhopig lang niets.  

 

Maar je kunt er dus ook nooit zeker van zijn  

dat de uitnodiging om mee te komen  

naar de berg van de verlichting  

niet ook een keer tot jou gericht zal zijn.  

 

Dat je iets hoort in de trant van:  

"Kom mee...naar de berg".  

Of dat je merkt dat er een vraag tot je doordringt: (net als Elia) 



"Wat doe je hier, waat heeft je hier gebracht?".  

 

Zodat je na moet denken, afstand moet nemen,  

open moet gaan voor het onverwachte  

en ongedachte... 

 

 

 

---laag--- 

 

Ja. 

 

En dan nu weer: het laagland.  

 

De wolk schuift er voor, de hemel sluit zich weer.  

Einde eeuwigheidsmoment... 

 

In de nabijheid van God is er geen duurzaam verblijf.  

Hooguit een flits, een moment.  

Niets blijvends.  

 

Je hebt alles gezien wat je aan kan,  

je hebt alles gehoord wat je weten moet.  

Je voelt een flits van inspiratie om verder te kunnen.   

 

Ook in een kerkdienst overstijgen we niet echt  

de grenzen van onze alledaagse waarnemingen.  

Mensen met mensen... 

 

Als je een inspirerend moment hebt gehad,  

iets hebt beleefd,  

moet je altijd weer naar het gewone leven,  

naar het laagland.  

 

Van de berg af en naar het dal misschien wel. 

 

Misschien wel naar een dal van diepe duisternis.  

Van gebrek en vragen en verlangen. 

 

Na de doop van Jezus kwam de woestijn,  

na de berg komt het dal.. 

 

Je kunt niet blijven op de berg,  

zoals Petrus wil, je kunt  

godservaring niet conserveren.  

 

Petrus wil het in een doosje stoppen, 



 "er iets mee doen" zoals we dat zeggen,  

maar eigenlijk mag je hem dat niet aanrekenen,  

want hij wist niet wat hij moest zeggen,  

zo staat het er.  

 

Hij was gewoon van de wap.  

Als ons ongedachte dingen overkomen,  

als we niet weten wat we ermee aan moeten,  

dan zeggen we soms rare dingen.  

 

Beiden moeten de berg weer af:  

Jezus om zijn lijdensweg te beginnen,  

Elia met een concrete opdracht.  

 

En om verder te gaan,  

zijn er, terugkijkend naar de teksten,  

twee dingen van belang: 

 

Het eerste is: ga niet de publiciteit in met deze ervaringen,  

zet het niet op social media.  

 

Want niemand kan snappen  

hoeveel het voor jou betekent.  

Je oogst alleen maar onbegrip.  

 

Godservaringen kun je voorzichtig delen met  

wie echt geinteresseerd is,  

maar ze zijn niet geschikt voor de etalage. 

 

En het andere is: je moet doorgaan op je eigen persoonlijke weg,  

maar denk niet dat deze ervaring  

jou bijzonder maakt.  

 

Het was gewoon niet VAN je zelf,  

alleen VOOR je zelf.  

 

Je mag je weg vervolgen als mens van God,  

op de weg van je leven, maar:  

je weet nog lang niet alles...!  

 

De leerlingen van Jezus hadden geen idee  

wat dat betekent: opstaan van de doden...  

 

We gaan onze weg. We maken soms iets mee. 

Maar we weten niet veel.  

 

We weten wel van licht dat er is.  



 

En we lopen en we hopen dat dat licht in veel donker zal schijnen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
pianomuziek 
 
afspelen Longing for light *  
 
 


