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Schriftlezingen: 1 Koningen 19, 9-18 en Marcus 9, 2-10 
 
Prediking In de sfeer van God. 
Een man belt aan bij een huis waarvan de eigenaar een advertentie heeft gezet: te koop, huis met 

tuin. De man bekijkt het huis. De man bekijkt de tuin. De tuin valt tegen. Beteuterd doet hij zijn 

beklag. “U schrijft in uw advertentie: huis met tuin. Is dit een tuin? Drie meter lang en anderhalve 

meter breed?  De eigenaar dient hem van repliek. “Nou ja, die lengte en die breedte, die betekenen 

niet veel. Dat is waar. Maar kijk eens wat een hoogte!”  

Nadat Jezus zijn leerlingen heeft verteld over de Mensenzoon die komt in gezelschap van heilige 

engelen, dat Hij bekleed zal zijn met heilig licht en dat met hem het Koninkrijk komt, moeten de 

leerlingen wat beteuterd hebben staan kijken. Wat een taal in hun dagelijks leven!  

Jezus neemt drie van hen mee een hoge berg op om daar met hen alleen te zijn. In eenzaamheid de 

berg op gaan betekent in de bijbel: er staat iets te gebeuren in de sfeer van God.  

Het wordt een stralend gebeuren op eenzame hoogte waar hemel en aarde elkaar raken. Het is God 

zelf die Jezus’ gedaante voor hun ogen doet veranderen. Jezus’ gelaat straalt als de zon. Jezus’ 

klederen worden witter dan sneeuw. In Jezus is God zelf aanwezig. Even zijn zij in de sfeer van God. 

Even mogen Petrus, Jakobus en Johannes in de hoogte kijken, een hemels gezicht, vol van licht en 

majesteit. Hier staat een engel, dé engel, de Zoon van God. En dan is heel Israëls geschiedenis in 

Mozes en Elia aanwezig.  

Waarover spreken zij met Jezus? Mozes over de vervulling van de wet? Elia over de vervulling van de 

profetie, de berichten over het heil van God? Het is Elia die met nieuwe moed en nieuwe opdrachten 

de wereld ingestuurd werd. Wat moet dit ook voor Jezus een bemoediging zijn geweest op zijn tocht 

naar Jeruzalem. Jezus is in vlees en bloed de vervulling van al Gods geboden en beloften.  Stralend 

gelijk de zon, helder als het licht, zo staat Hij daar, verheerlijkt, in bovenaardse glans.  

Petrus wil dit Licht vasthouden, en hutten bouwen net als bij het loofhuttenfeest na de Exodus. Maar 

dat kan nog niet.  De drie beleven daar wel een topervaring, ook al zijn ze verschrikkelijk 

geschrokken. Dan klinken duidelijke woorden die ook klonken bij de doop van Jezus in de Jordaan: 

‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem.’ Jezus is hier overduidelijk aangewezen als de geliefde 

zoon, de Mensenzoon.  

Op deze berg wordt duidelijk wat Gods missie is. Jezus die de Messias is, Zoon van God, moet lijden, 

zelfs sterven om werkelijk Gods representant op aarde te kunnen zijn. Jezus zegt de leerlingen dat zij 

nog even hun mond erover moeten houden totdat hij is opgestaan uit de dood. De leerlingen 

begrijpen er niets van.  

Jezus daalt de berg af. Vanuit de hoogte de diepte in om een tweede Exodus te beleven.  



Direct na dat stralende verhaal van de verheerlijking op de berg beschrijft Marcus wat zich afspeelt in 

de diepte.   

Was er op de berg de Vader die zijn geliefde Zoon aanwijst. Beneden wijst een vader naar zijn zoon, 

brengt een vader zijn zoon onder de aandacht van Jezus. Beneden aan de berg is de mens in nood.   

Zowel bovenop de berg als onderaan is er sprake van een vader die zielsveel om een zoon geeft. De 

zoon van boven daalt af, de vader van beneden roept omhoog om hulp. De afstand tussen de hoge 

hemel met de Vader in een lichtende wolk, en het kind dat beneden in bezet gebied leeft wordt 

overbrugd door de zoon van boven en de vader van beneden.  

Het is in het leven soms een kwestie van uitersten. Vreugde en verdriet liggen dikwijls dichtbij elkaar. 

Het ene moment kun je – bij wijze van spreken – de hele wereld aan. En het volgende moment voel 

je je diep in de put.  

De zoon van beneden leeft in het duister – bezeten door machten. Je zou kunnen zeggen: het leven 

van de jongen is bezet gebied. Hoeveel mensen hier beneden leven niet in bezet gebied? Bezeten 

van machten als jaloezie, hebzucht, ruzies om geld. Nare berichten of situaties kunnen als een inslag 

in je hersenen een uitwerking hebben op je lijf. Je hele leven wordt de diepte mee ingesleurd. De 

duivel is niet zichtbaar met horentjes en een rare staart, maar is als vernielende macht aanwezig – 

houdt mensen uit het licht van God.  

Wij blijven zo vaak beperkt rondkijken naar onze eigen kleine vierkante meters, teleurgesteld, 

moeilijk doen over aardse zaken. Wij blijven zo vaak vasthouden aan gewoonten en ruimten die er 

niet meer toe doen.  Hier in de laagvlakte van het leven vraag ik mij ook wel eens af: waar moet dat 

naar toe en ik hou mijn hart vast: ……..het kwaad dat goede mensen treft, het kwaad dat mensen 

elkaar aandoen. Wat leven wij in een oliedomme samenleving.  

Wat doet Jezus? In het dal van het leven brengt de Mensenzoon mensen in de sfeer van God. Het is 

in dat licht dat Jezus mee-lijdt, dat het donker in stukken slaat.  

Tussen deze exodus van Jezus en Pasen wordt er een hemelse strijd in de laagvlakte geleverd. De 

strijd is niet die van u of mij, het is de strijd die Jezus heeft geleverd met de duivel. Deze kwade 

macht zet zich schrap en gaat sterker te keer, wetend dat zijn einde nadert. En dat einde nadert!  

Jezus laat dit zien in dit teken: Hij bestraft de onreine geest, de zoon wordt bevrijd.  Het Koninkrijk 

van de boze stuit hier op het Koninkrijk van God en moet de strijd verliezen. Iedereen is verwonderd 

over de majesteit van God en zijn grote daden,  

Ook voor u is Jezus vanuit de hoge heerlijkheid neergedaald in uw mensenwereld. En je moet hier 

van alles meemaken. Soms vraag je je af: God waar bent u? Waarom hebt u mij verlaten?  Maar God 

is niet in natuurrampen te herkennen, hij is ook niet in de storm die het leven verwoest of in de golf 

die de bodem onder je bestaan weghaalt. God is de mens nabij die dit alles moet doorstaan. En al 



moet je door de diepte heen, de HEERE Here doet alleen je aan de dood ontkomen. Wat hij deed 

voor mij, deed Hij ook voor u.  

Het gaat hier, zowel boven op de berg, als beneden over de pijn van de Vader. De geliefde 

Zoon heeft het stralende licht ontvangen, het licht dat niet in kerken is te vangen. Jezus is de hemel 

op aarde, Hij is het Beeld van Gods wezen. Hij is God zelf ten voeten uit. Dát licht, de pure liefde die 

Jezus tot stralend mens maakte, maakt dat Jezus in zijn liefdevolle ontferming aan de voet van de 

berg de zoon van die wanhopige vader weer op zijn voeten zet.  

Troostvol is het om dit te mogen weten. 

Wat kunt u doen? Net als de vader zijn kind onder de aandacht van Jezus bracht, zó elkaar onder de 

aandacht van Jezus brengen. Elkaar in de sfeer van God plaatsen. U heeft voeten gekregen om naar 

een ander toe te gaan, handen om te helpen, te omarmen, ogen om een ander met liefde aan te 

zien, oren om naar elkaar te luisteren. Breng elkaar op een stil moment in de sfeer van God zodat iets 

van het gelaat van God weerschijnt op de ander.  

Kyrië eleison, Heer ontferm U. Alles is mogelijk voor wie gelooft.  

Zelfs een beetje geloof kan je wel van de nodige draagkracht en spankracht voorzien. Soms kun je, 

tot je eigen verwondering, bergen verzetten: de eerste stap zetten na een conflict, in de duisternis 

nog oog hebben voor een klein sprankje licht, leren leven met een wond of een litteken zonder 

verbitterd te raken, moed vatten om je leven op te pakken na een periode van crisis. Een beetje 

geloof kan je voorzien van levenslust en, als het er op aan komt, zelfs van stervensmoed. 

In het Licht van Jezus verdwijnen alle ziekmakende machten. In het licht van God ontstaat 

recht waar onrecht heerst, overvloed bij tekorten, kan liefde onder mensen leven.  

Keer je gezicht tot het gelaat van God, Hij doet zijn aangezicht over je lichten en ieder stil gebed 

wordt gehoord. Dan kan je in de diepte van het dagelijks leven kracht putten vanuit die 

bergtopervaring.  

Zeker, het leven is vaak een kwestie van uitersten: de lach en de traan dichtbij elkaar. Maar al onze 

dagen deelt Jezus ons leven. Hij laat zich naar beneden kijken en Hij zegt: mijn lichaam, mijn bloed, 

voor jou, tot volkomen verzoening, tot volkomen vernieuwing, teerkost voor onderweg.   

Zoals Jezus’ licht en liefde straalde voor de mensen, zo mag je zijn Licht weerkaatsen. Met vallen en 

opstaan stap voor stap de Exodus met Jezus beleven. En onderweg: met hem lijden  

en met hem levend zijn, tot aan de laatste tijden. 

En als je down bent, denk dan eens terug aan die bergtopervaring en kijk dan eens omhoog want dan 

is het aardse leven goed omdat de hemel je begroet.  

Amen.         


