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Preek over verheerlijking op de berg – 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. 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Een mystieke ervaring, wie heeft het wel eens meegemaakt? Een bijzondere ervaring, 

waarbij je je intens verbonden voelt met de wereld, de mensen en met God. En ervaring van 

eenheid, misschien wel bijna versmelting. Een ervaring van diepe vreugde. 

 

Er zijn altijd mensen geweest die mystieke ervaringen hebben gehad. Het zijn er ook altijd 

maar weinigen geweest, die zoiets ten deel viel.  

Het is moeilijk om er over te spreken, want hoe vind je er de woorden voor? Bovendien is 

het erg persoonlijk en intiem. En je ontmoet al snel onbegrip.  

 

Maar je kunt er zelf ook iets van wantrouwen naar hebben. Was het wel echt? Was ik niet 

wat labiel in die tijd? De godsdienstpsycholoog William James zegt immers dat alleen 

mensen met een sick mind (een zieke geest), zoiets kunnen ervaren. En toch is er bij veel 

mensen verlangen naar zo'n ervaring. In de hoop daarmee meer zekerheid te krijgen over 

het geloof of even boven het gewone leven uitgetild te worden. 

 

Van Jezus wordt verteld dat hij dergelijke ervaringen had. Minstens één staat er beschreven 

in de bijbel. En die hebben wij vanmorgen gelezen. Het gaat over het verhaal van de 

verheerlijking op de berg.  

Er staat wel vaker in het evangelie dat hij stilte en afzondering zocht om te bidden. En nu 

heeft hij een mystieke ervaring op de berg. Hij verandert van gestalte. Hij wordt  wit en 

lichtgevend. Zo zagen zijn leerlingen het tenminste, die met hem mee waren: Petrus en 

Johannes en Jacobus.  

 

Er was een Russisch Duitse schilder die in zijn leven veel afbeeldingen van het hoofd van 

Christus heeft gemaakt. Het was aan het begin van de 20e eeuw zo rond 1920.  Zijn naam is 

Alexej von  Jawlenski (1864-1941). Het waren studies waarin hij zocht naar de mens in Jezus 
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en omgekeerd ook naar Christus in de mens. De afbeelding die links op de liturgie staat is de 

eerste waar ik aandacht voor vraag.  Ze zijn in zwart wit, de originelen zijn met kleur. (Ik heb 

een boek bij me waar ze in staan, voor wie ze na dienst in het origineel wil zien.  

 

 

 

Het zou het gezicht van een lijdend mens of de lijdende 

Christus kunnen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast staat een andere, ook zeer bijzondere, rechts. Die heeft als titel: Heiland: rustend 

licht.  

Alexej von Jawlensky Gezicht van de Heiland: rustend licht 

(1921) 

 

Het is een afbeelding van Jezus die mediteert of bidt 

misschien. De blik is naar binnen gericht en dat is 

opmerkelijk want de meeste afbeeldingen van Jezus zijn 

hangend aan het kruis of afgebeeld op allerlei andere 

manieren. Maar op deze contemplatieve manier, dat komt 

weinig voor. Het zou zomaar een afbeelding kunnen zijn van 

Jezus op de berg.  

 

 

 

Wat zie je als je naar binnen kijkt? Laten we het even oefenen. We doen even onze ogen 

dicht en worden stil. (stilte) 

 

Het is heel kort,  te kort natuurlijk voor echte meditatie, maar het eerste wat al gauw opvalt 

is gedachten die nog door je hoofd heen tuimelen en eigenlijk geen beeld wat je verschijnt.  

 

Misschien is dat ook wel de bedoeling. Dat je niks ziet. Want wat zien onze ogen overdag al 

veel. We worden er bijna gek van, van al die beeldschermen. En wat we zien verdwijnt ook 

zo maar weer. Wie weet het nog na een dag of twee of drie dagen?  

 



3 
 

Ik zou graag willen zien wat blijvend is, wat in de diepte mij draagt wat houvast geeft en 

zekerheid in deze wisselende tijden. Deze hele korte  oefening laat zien, echt stil zijn en naar 

binnen inkeren, kost tijd, moeite, concentratie.  

 

Jezus is wellicht ook begonnen met bidden of mediteren, daar op de berg.  

Aan hem verschijnen twee mensen die belangrijke figuren zijn uit de joodse 

geloofsgeschiedenis. De wetgever Mozes en Elia de profeet. Jezus voelde zich ongetwijfeld 

met die beiden verbonden.  

Met Mozes die de Thora van God aan de mensen had gegeven. Jezus wist hoe belangrijk dat 

was. Hij zei immers zelf:  Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar 

om die te vervullen. Zijn tegenstanders verweten hem dat hij niet goed geloofde dat hij 

wetten brak of niet serieus nam. Maar hijzelf voelde zich wel degelijk verbonden met de 

geloofstraditie van zijn volk. Hij nam de wet, de Thora serieus.  

 

Het is niet voor niets de profeet Elia die aan Jezus verschijnt. De profeet die in het Oude 

Testament bekend was om zijn vurige, heftige strijd voor de God van Israël en tegen de 

afgoderij.  

Profeten roepen de mensen terug naar het leven met God en zij verwoorden wat mensen 

mogen verwachten van God en van de toekomst. Dat was ook wat Jezus deed en wilde, met 

vuur en passie mensen terugroepen tot een leven met God.  

 

Zo verschijnen Elia en Mozes aan Jezus. Om hem te steunen in de weg die hij moet gaan. 

Jezus spreekt met hen. Waarover zou het zijn gegaan?  

 

We weten het niet maar misschien ging het wel over hoe een mens mag en kan leven, 

Mozes was immers de wetgever. Gaf de richtlijnen voor dat leven in de Thora door. Zo staat 

hij voor de vraag hoe een mens kan of moet leven.  

Een profeet die staat voor waar een mens op mag hopen?! De toekomst van God.  

En in die spanning hoe je kunt en mag leven en waar je op mag hopen ontstaat het 

evangelie. 

 

En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Wij zuchten in deze dagen onder het politiek correcte 

denken. Inhoudelijk vaak niks mis mee, met de correcte gedachten. Maar het ontspoort nog 

wel eens. 

Ik weet niet of het zich nog herinnert maar over vorig jaar was in het nieuws dat een 

kinderfeestje werd afgelast, omdat ze daar cowboytje en indiaantje wilden spelen en dat zijn 

racistische stereotypen. Dat kan toch niet in deze tijd, riep een actiegroep. Het wordt steeds 

gekker en lastiger.  
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Je wilt geen seksueel misbruiker zijn. Je wilt niet voor racist te worden versleten. Mensen 

met andere seksuele voorkeur afkeuren: Dat nooit! Transgenders rare mensen vinden, zo 

bekrompen ben je toch niet? Enzovoorts, enzovoorts.  

 

Allemaal prima zaken, maar ze staan nog wel eens op gespannen voet met wat zich in je 

binnenste afspeelt. Gevoelens laten zich niet altijd zo gemakkelijk dwingen en regeren. Je 

zult en je moet politiek correct zijn! Het legt een grote dwang op ons samenleven.  

 

Je zou willen dat we de weg van het goede vanzelf gaan. Dat we elkaar ook eens wat 

gemakkelijker een fout of misstap vergeven. Met internet is er ook een hoop 

onbarmhartigheid in de wereld gekomen. Wie een fout maakt is daar tot in eeuwigheid 

terug te vinden. Zo onbarmhartig is het christelijk geloof in ieder geval niet. 

 

Terug naar Mozes en Elia: Wat opmerkelijk is, is dat er nooit een graf van hen gevonden is. 

Dat kan toch niet anders betekenen dan dat datgene waarvoor ze staan en stonden niet 

dood is, maar nog altijd voortleeft. Het verhaal van God met de mensen gaat verder in het 

gesprek met Mozes en Elia en Jezus, ook via de schriften. Het gaat verder met de vragen 

over hoe we mogen en kunnen leven en waarop we mogen hopen? 

 

Maar hoe word je daarin gevoed? Met woorden alleen?  

Sommige mensen krijgen een bijzondere mystieke ervaring. Maar ze zijn uitzondering. En 

bovendien krijgen ze die ervaring niet iedere dag. Hooguit een enkele keer in het leven. En 

dan nog: ze zijn nooit op afroep beschikbaar. Ze overkomen je, en je kunt ze niet afdwingen.  

 

Paulus was in zijn brieven al terughoudend tegenover al die mensen die maar op zoek waren 

naar bijzondere ervaringen. Voor hem ging het erom dat je Jezus in het leven ging navolgen. 

De handen uit de mouwen dus.  

 

Maar toch: hoe houd je je staande in een wereld die zich steeds meer van het geloof en de 

kerk afkeert? Mij helpen ze wel de verhalen uit de bijbel en gedichten en soms schilderijen. 

Mij helpt het wel om te bidden en af en toe na te denken en in mezelf te keren. Al lukt dat 

vaak te weinig.  

 

Het vormt een tegenwicht tegen de snelheid van ons leven. Tegen de wetten van 

consumeren en produceren,  die in ons leven overheersen. Ze vormen een tegenweer tegen 

de doorgeschoten rationalisatie. Het verstand waarmee we alles proberen te benaderen en 

de laatste antwoorden te geven. 

 

Maar wat leven is in de allerdiepste diepte en waar het naartoe gaat met dat leven, daarover 

tasten we uiteindelijk in het donker. Daarvoor zijn we aangewezen op verhalen en 

ervaringen. Waarin gereikt wordt naar die diepte.  
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Één zo'n zoeker en mysticus was Thomas Merton (1915-1968 – monnik binnen de orde van 

de Trappisten). Hij schreef het gedicht waarmee ik afsluit. Het gaat over zorgvuldig en 

gelovig leven, dat altijd begint met luisteren en met opmerkzaam zijn op de gewone dingen 

die er zijn. Die zich om je heen bevinden. Het begint met zien wat er is. Al is het nog zo 

gewoon: de rustige bomen, de zon in de plas. Het begint met voelen wat misschien wel 

vanzelfsprekend is, maar voel je dat eigenlijk nog wel? Een regendruppel bijvoorbeeld.   

Wie groet de morgen bij het opstaan, in plaats van de wekker te vervloeken. Nee, groet de 

morgen omdat op deze wijde wereld misschien ergens de vrede begonnen is en de woede 

geëindigd.  

 

Als niemand luistert 

Naar de rustige bomen 

Als niemand opmerkzaam is 

Op de zon in de plas 

 

Waar niemand voelt 

De eerste regendruppel 

Of ziet de laatste ster 

 

Of de eerste morgen begroet 

Van een wijde wereld 

Waar vrede begint 

en woede eindigt: 

 

Eén vogel zit stil 

En ziet het werk van God: 

Eén blad dat omdraait, 

Twee vallende bloesems, 

Tien kringen in de vijver. 

 

Eén wolk op de helling, 

Twee schaduwen in het dal 

En het licht keert huiswaarts. 

Nu beveelt de dageraad de vangst 

Van het grootste geluk 

De overgave 

van een geweldige prijs! 

 

Nabijer en duidelijker 

Dan een meester van woorden, 
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gij, innerlijke Vreemdeling 

Die ik nog nooit gezien heb, 

 

Dieper en zuiverder 

Dan de razende oceaan 

Vang mijn stilte op 

houd mij in Uw hand! 

 

Nu is handelen nutteloos 

Lijden ongedaan 

Wetten worden verkwisting 

Grenzen worden afgeschaft 

Want afgunst heeft geen bezit 

En begeerte is voorbij. 

 

Kijk, het snelle licht staat stil 

Ons zuiverste Licht is een. 

 

Amen 

 

STILTE 

 

Assen, Adventskerk 17 maart  2019. Ds. Peter van de Peppel  


