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Overweging 2e zondag veertigdagentijd: Oogverblindend  

Lezingen: Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18 en Marcus 9,2-10 

 
25 februari 2018 Jaar B     René Hornikx 

 
We zijn onderweg naar Pasen. Ieder jaar wordt op de tweede zondag van onze 

pelgrimstocht naar Pasen hetzelfde evangelie gelezen van de ontmoeting van 
Jezus op de berg met Mozes en Elia. In hun nabijheid straalt Jezus helemaal. 

Symbolisch staat er dat zijn kleren zo wit zijn ‘zoals geen bleker op aarde ze 
maken kan’. 

 
Bij de voorbereiding van deze overweging moest ik bij de woorden “Jezus 

straalt helemaal” aan mijn oudste broer denken, toen die jong was. Hij had net 
verkering. Was bij haar geweest. Nu kwam hij thuis. Hij straalde helemaal. Zijn 

hoofd zat nog in de wolken. De ontmoeting met zijn meisje had hem boven tijd 
en plaats verheven.  

Verliefden die elkaar ontmoeten nemen afstand van het dagelijkse leven. In 

hun ontmoeting bevinden ze zich ergens anders, in hogere sferen, tijd lijkt niet 
te bestaan en het moment van ontmoeting duurt eeuwig. Ze kijken naar elkaar 

zolang, tot de ontmoeting met de geliefde ander onder ieders huid gaat zitten. 
Hoog verheven boven de werkelijkheid komt er een moment dat ze naar bene-

den moeten en hun hoofd uit de wolk moeten halen. Aan mijn broer was duide-
lijk te zien, toen hij thuis kwam, dat de ontmoeting met zijn meisje hem hele-

maal van zijn stuk had gebracht. Als ik hem vroeg hoe was het bij haar? Dan 
spraken alleen zijn ogen, woorden om de ontmoeting te omschrijven had hij 

niet. En de dagen na deze ontmoeting kon je merken dat zij met hem meeliep 
in zijn dagelijkse doen. 

 
Een bijzondere ontmoeting tekent mensen. Wat deze ontmoeting precies voor 

hen gaat betekenen dat zal de tijd moeten leren.  
 

De ontmoeting van mijn broer met zijn geliefde is herkenbaar voor ieder van 

ons. De meesten onder ons hebben het aan den lijve ervaren. Zo’n ingrijpende 
ontmoeting verloopt in vijf stappen. Waarbij gezegd wil worden dat het om ont-

moeten gaat, niet moeten, er moet niets, het moeten is eraf gehaald. Die vijf 
stappen zijn:  

- je neemt afstand van het dagelijkse leven 
- je raakt van je stuk 

- je gaat met nieuwe ogen kijken 
- je kunt wat er gebeurt is niet onder woorden brengen of je schiet hierin 

schromelijk tekort  
- tenslotte deze ontmoeting krijgt betekenis in je verder leven 

 
Ik vertel dit gebeuren omdat Jezus op de berg, op grote hoogte iets gelijkaar-

digs overkomt. In zijn optreden, dat profetisch genoemd mag worden, doet hij 
anders dan wij. Hij spreekt met gezag en geeft mensen terug aan zichzelf. Hij 

kijkt mensen aan, ziet naar hen om, luistert naar hen, wijst hen richting aan en 

gaat met hen mee op wegen van vrijheid. In zijn optreden gaat Jezus radicaal 
anders om met mensen dan de Schriftgeleerden en de Farizeeërs doen, die 
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spreken vanuit macht en willen dat de wet gehandhaafd wordt, wet is wet. Met 

hun macht willen ze aanzien verwerven en mensen knechten, hun wil breken. 

Jezus gebruikt een heel andere taal, hij spreekt vanuit zijn hart over liefde, 
vrijheid, vrede, vreugde en verbondenheid. Bij Jezus staat naastenliefde gelijk 

met liefde voor God. 
 

Door zijn optreden komen veel mensen naar hem toe en soms wordt hem dat 
teveel. Hij trekt zich terug, zoekt de stilte op en neemt vandaag drie van zijn 

leerlingen mee.  
Hij gaat een berg op. De berg is de plaats waar de hemel de aarde raakt, de 

plaats van Gods ontmoeting. Het is de berg waarop Mozes veertig dagen en 
nachten verbleef en stralend naar beneden kwam met de tien richtingwijzers 

voor zijn volk. Het is dezelfde berg waar de profeet Elia opgestaan heeft en God 
ontmoette in de ruisende stilte.  

Mozes en Elia trokken de berg op om God te ontmoeten opdat ze het moeilijk 
hadden en niet meer wisten hoe hun levensweg verder zou moeten gaan. Mo-

zes kon zijn morrende volk niets meer bieden en ging de berg op om in gesprek 

met God antwoorden te vinden. Elia had het zwaar te verduren en werd met de 
dood bedreigd omdat hij het had opgenomen tegen Baäl. In de ruisende stilte 

wijst God hem een weg om te gaan. 
 

Op de berg ontmoet Jezus, Mozes en Elia, de steunpilaren van het volk, ze ver-
tegenwoordigen de wet en de profeten. Een topontmoeting. In een visioen ont-

moeten de Wet, de Profeten en het Evangelie elkaar. Die ontmoeting doet Jezus 
stralen, hij straalde helemaal.  

‘De tijd telt niet meer. De klokken staan stil. Gods klok staat op eeuwig.’ (N. ter 
Linden) De drie leerlingen die met hem waren meegekomen zien dit. Ze begrij-

pen er niets van. Ze beseffen wel dat ze getuigen zijn van een bijzondere ont-
moeting. Maar de diepte van de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia ont-

gaat hen. Het dringt echt niet tot hen door dat op de weg naar Pasen, Jezus 
veel zal moeten verduren. Lijden en dood zullen zijn deel zijn als hij de weg 

gaat van zijn idolen Mozes en Elia.  

Maar hier op de berg voelt Jezus zich gesterkt. De boodschap van Mozes en Elia 
gaat Jezus onder de huid zitten. Vanuit deze ontmoeting durft hij het aan om de 

weg te gaan, zijn weg te gaan, de weg te gaan die God wil dat hij gaat, door 
lijden en dood heen naar de opstanding. 

 
De drie leerlingen horen niets, verstaan het niet, begrijpen er helemaal niets 

van. Petrus beseft wel dat er iets bijzonders aan de hand is. Hij wil drie loofhut-
jes bouwen. Hij wil dit visioen vasthouden. Hij vindt het geweldig. Maar hij be-

seft niet dat het visioen geen realiteit wordt als ze niet van de berg afdalen en 
in het gewone leven waar maken wat ze hebben gezien en gevoeld. Petrus 

heeft ook geen woorden voor de ontmoeting die Jezus had. Hij neemt alleen 
waar dat Jezus helemaal straalt. 

En dan klinkt er een stem: “Dit is mijn geliefde zoon, luistert naar hem”. Het is 
de stem waarmee in het leven van Jezus alles begon aan de oever van de Jor-

daan. Als zij, de leerlingen God willen horen, moeten ze luisteren naar zijn 

Zoon, naar Jezus. Leren luisteren, wat je hoort tot je laten doordringen en daar 
naar handelen is een lange weg. Wij weten dat de leerlingen van Jezus pas be-
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grepen wat er op de berg plaats vond, na de dood van Jezus. Toen Jezus op-

stond in hun hart. 

 
Na de stem uit de wolk kijkt Petrus op en ziet dat Jezus alleen is. Petrus kan 

niet onder woorden brengen wat er is gebeurt. Hierin schiet hij tekort.  
Jezus gaat met de leerlingen de berg af. Terug naar het gewone leven van alle 

dag. Jezus vraagt hen aan niemand te vertellen wat ze hebben gezien. Dat is 
niet zo moeilijk want ze hebben er simpelweg geen woorden voor. Maar het ge-

beuren laat hen niet los. Ze dragen het mee. Onder elkaar kunnen de drie leer-
lingen Petrus, Jakobus en Johannes het niet laten om te bespreken wat ze in dit 

visioen hebben gezien. 
 

De ont-moeting van Jezus met Mozes en Elia verloopt in de vijf stappen die ik 
eerder heb aangegeven. Ik herhaal ze nogmaals:  - je neemt afstand van de 

dagelijkse leven, - je raakt van je stuk, - je gaat met nieuwe ogen kijken, - je 
kunt wat er gebeurt is niet onder woorden brengen of je schiet hierin schrome-

lijk tekort - en tenslotte deze ontmoeting krijgt betekenis in je verdere leven. 

 
Tot slot de les die we hieruit kunnen trekken: De ontmoeting met God veran-

dert Jezus in een dienende mens, een mens voor anderen. De ontmoeting met 
God verandert ieder van ons in dienende mensen, mensen die er willen zijn 

voor anderen. 
 

Moge het zo zijn. 


