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Overdenking zondag 28 februari, 2e zondag van de Veertigdagentijd 
 
Ds. Helène van Noord 
 
Lezing : Marcus 9, 2 - 10  
 
In de verhalen die wij in de Veertigdagentijd lezen, - verhalen die vrijwel ieder jaar 

weer voorbijkomen -, gaat het over de weg van geloven. Gaat het over vragen die 

betekenisvol kunnen zijn voor je leven.  Vorige week begon die weg in de woestijn. 

Vandaag verplaatst het toneel zich naar een berg.  

Als je ooit in de bergen geweest bent ken je dat bijzondere gevoel dat de hoogte 

oproept. Van bovenaf zie je de wereld aan je voeten liggen en het ziet er van een 

afstand behapbaar en overzichtelijk uit….heel wat anders dan wanneer je er midden 

in staat en als een berg opkijkt tegen de dingen die je in die wereld van alledag 

overkomen kunnen. Bovenop de berg, uitgestegen boven het lawaai en de 

indrukken, is er de stilte van de zuivere lucht en is het net alsof alles even samenvalt. 

Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat het in de bijbel de bergen zijn waar 

bijzondere ervaringen met het goddelijke worden opgedaan. De berg verbindt de 

hemel met de aarde en de aarde met de hemel.  Het is op een berg dat Mozes God 

ontmoet en met Hem spreekt als met een oude bekende. Hij verblijft er veertig dagen 

en veertig nachten en ontvangt er de Tien Woorden van het verbond. 

Het is op een berg dat de profeet Elia een Godservaring opdoet. Hij ervaart er dat hij 

God niet zal vinden in het rumoer en geweld, waar mensen zoveel macht aan 

ontlenen, maar dat de Eeuwige zich juist verhult in stilte. Ongrijpbaar. Tegelijkertijd 

ontzagwekkend. 

 

Ook Jezus trekt zich, meer dan eens, terug op de berg. In de lezing van vandaag doet 

hij dat in gezelschap van zijn leerlingen van het eerste uur: Petrus, Jakobus en 

Johannes. Ze krijgen er een visioen van licht. Op de toppen van geluk staan ze, zou 

je kunnen zeggen. De mens Jezus, met wie ze de weg gingen, de berg op, verandert 

voor hun ogen. Zijn uitstraling is enorm. Zijn kleren zijn witter dan wit. Dat krijgt geen 

wolwasser voor elkaar, staat er heel nuchter bij. Dit overstijgt het aardse, wil het 

zeggen.    

“Wie denken jullie dat ik ben”, had Jezus gevraagd voordat ze de  berg opgingen. Hier 

lijken ze even zicht te krijgen op het antwoord. Ze zien hem opeens in het juiste licht.  
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Helemaal als hij dan ook nog eens geflankeerd wordt door  Mozes en Elia.  Mozes, die 

het vrijheidsvisioen belichaamt, die mensen uit hun knechtschap, uit hun slavernij en 

kleingehouden worden, weg leidde, dwars door de woestijn naar het veelbelovend land 

van vrijheid. Mozes die op de berg van God de 10 levenswoorden ontving om de weg 

naar vrijheid te plaveien. Hij vertegenwoordigt de Thora 

En dan Elia, ook een bevrijder, maar dan van de verslaving aan afgoden, die mensen in 

een valse waan houden en bij de kortste weg van de minste weerstand. Elia 

vertegenwoordigt de Profeten, die de mensen bij het woord van God als de Ene willen 

bewaren om de juiste weg te gaan. 

 

Een fantastisch moment, waarop even alle dingen samenvallen, alle verband duidelijk 

wordt. Een moment van inzicht, van zien, begrijpen. Petrus wil het moment meteen 

vasthouden: "Zal ik drie tenten opslaan hier? Een menselijke reactie. Hij wil grip krijgen 

op het ongrijpbare, hij wil het onzeglijke in woorden vangen. Hij wil het moment van het 

geluk dat je soms kunt hebben, als dingen even zoals puzzelstukjes in elkaar vallen, 

vastpakken.  

Maar dat kan niet. Je kunt een prachtige lichtval weliswaar vastleggen met je camera, 

maar niet het gevoel van verwondering dat je erbij hebt op het moment dat je de foto wilt 

nemen. De foto zal misschien goed gelukt zijn, maar de vreugde dáárover is alweer 

anders dan dat je ervoor had. 

Op het moment dat Petrus zijn ervaring wil vastleggen wordt het tafereel overschaduwt 

door een wolk. Een wolk is Bijbelse taal voor de verborgen aanwezigheid van God. 

Maar wat is een wolk? Een hoop waterdamp, die voortdurend in beweging is, 

voortdurend anders is ...zichtbaar en toch ongrijpbaar....verhullend en tegelijkertijd 

aantoonbaar.  

Zo ervaren wij mensen God. "Zien, soms even". Het lukt niet om een tentje over die 

ervaring die er soms even is, heen te zetten. Het lukt niet om de heerlijkheid te 

conserveren. Met Petrus zullen we steeds weer moeten leren dat mensen geen vat 

kunnen hebben op Gods aanwezigheid. Er zijn momenten waarop je als mens het denkt 

te zien, het denkt te weten, het denkt te voelen dat God heel nabij is...maar je woorden 

erover blijven steken in het zachte suizen van de stilte. 

 

Na dit hoogtepunt boven op de berg, gaat de weg weer naar beneden. Je kunt niet op je 

bergtop blijven zitten en de werkelijkheid van alledag ontlopen. Want zolang onze 
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glanzend witte kleren nog voor een prikkie gemaakt worden door kinderhanden in 

kledingindustrie ver weg, onder belabberde arbeidsomstandigheden, zolang er nog 

mensen rondlopen in vuile kleren en lompen omdat ze over niets anders kunnen 

beschikken, zolang er nog mensen uitgekleed worden voor onze luxe consumptie, zolang 

kan het nog niet een hemel op aarde zijn. Beneden aan de voet van de berg dus, daar 

bevindt zich het leven, dat in al zijn gebrokenheid, in alle hoogten en in diepten geleefd 

wordt. 

 

Maar terwijl ze afdalen naar het gewone leven toe, zijn ze misschien niet dezelfde meer. 

Inzichten kunnen immers nieuwe uitzichten geven. Na het bidden op de berg, mét de 

opgedane inspiratie, kan er weer lucht zijn en om het werk weer op te pakken en 

misschien zelfs bergen te verzetten. Ora et labora, bidden en werken versterken elkaar, 

zoals vieren en dienen in elkaars verlengde liggen. Op zondag zoeken we een rustpunt 

in de week, om stil gezet te worden, even uitgetild boven de dagelijkse dingen. Om van 

daaruit weer op weg te gaan en handen en voeten te geven waar we ons toe geroepen 

voelen.  

Moge dat zo zijn. Kome wat komt. 

 


