
INLEIDING 

Vreemde verhalen vandaag op zondag Gedenk! Maar we komen iets op het spoor als we 

zien dat de drie lezingen een duidelijke rode draad hebben en zo elkaar uitleggen. Die rode 

draad is tweeledig. Ten eerste zijn het verhalen op hoogte. Tweekeer op een berg, maar in 

ook 1 Kor. 13 wijst Paulus een weg die nog verder omhoog voert. En ten tweede draait het in 

alle verhalen om het aangezicht. Een wat ouderwets aandoend woord dat wij zelden meer 

gebruiken, maar ons hier op weg helpt. Wij zeggen normaal gezicht of gelaat.  

Het woord aangezicht danken we aan de Staten Vertaling als de letterlijke vertaling van het 

Griekse pros-oopon. Dat betekent: wat aan de voorkant (pros) gezien wordt (oopon). Dus 

wat ik zie als ik jou aankijk of wat jij aan mij toont: je aan-gezicht. Het gaat om een 

ontmoeting, daar maakt dat voorzetsel ‘aan’ je bewust. Een ontmoeting waarin ik jou aan-zie 

en jij je laat aanzien. Het gaat vandaag om relatie en daar hoog over opgegeven.  

Maar in die relatie is het niet vanzelfsprekend hoe we elkaar aanzien en wat we van elkaar 

zien. In alle verhalen gaat het om het stralen en het verbergen van het aangezicht. Met 

doeken, wolken en spiegels. Daarvan zingt ook de antwoordpsalm 27. De lezingen en 

liederen stellen ons dus ook een vraag: als ik jou aanzie, ben je dan ook aan-zienlijk? Of is dat 

voor mij verborgen? Is jou gezicht bedekt voor mij? Hoor je het zingen om je heen: 

delf mijn gezicht op, maak mij mooi (lied 789). 

 

In deze overweging wordt verwezen naar het schilderij De Transfiguratie  

(1516-1520, olieverf op paneel, 405x278 cm, Pinacoteca Apostolica Vaticaanstad)  

van de schilder Rafaël (1483 – 1520) 

  



 

 

1. 

Vreemde verhalen vandaag. Je hebt het eerst niet zo door. Jezus gaat een berg op om te 

bidden, dat doet hij vaker. Vooral Lucas vertelt daarover, wel zeven keer. En drie keer op een 

berg. Dat is niet zo vreemd. Het vreemde werd ik me bewust bij het tweede fragment, over 

de leerlingen. Vers 32 vertelt dat ze in diepe slaap waren gevallen en dat ze daarna wakker 

schieten. Begrijpelijk: ze zijn moe van de beklimming en kennelijk duurt Jezus’ gebed lang.  

Het doet me denken aan mijn verkeringstijd. Toen ging ik op zondagmiddag met Jolanda 

mee naar de christelijk gereformeerde kerk. Daar kon het zondagsgebed voor de preek ook 

lang duren. Te lang voor mij, dus na een tijdje opende ik dan mijn ogen. Ik zie nog voor me 

hoe de ambtsdragers tijdens het gebed voor in de kerk stonden en ik herinner me vooral die 

diaken vooraan in de bank. Fascinerend om te zien. Tijdens dat lange gebed zag je hem 

langzaam voorover hellen, maar net als ik dacht: nu valt ie, schoot hij steeds op het laatste 

moment met een schok weer overeind. Inderdaad, hij was door slaap overmand. 

Maar de vertaling klopt niet. Ze zijn niet in diepe slaap gevallen, maar ze zijn door slaap 

bezwaard. Zoals wij zeggen: je oogleden voelen zwaar. En ze schieten niet wakker, maar ze 

blijven wakker. Lucas gebruikt hier een uitzonderlijk woord, namelijk doorwaken. Niet 

ontwaken. Dus het gaat niet om twee gebeurtenissen na elkaar, maar om één gebeurtenis: 

hoewel hun ogen door de slaap bezwaard zijn, gaan ze toch door met wakker blijven. 

Iemand noemt het een tweede bewustzijn, als het ware tussen slapen en waken in. 

Zo heeft Rafaël de middelste leerling geschilderd, die door de oogharen opziet naar het 

oogverblindend licht. Het is laatste en grootste schilderij, en hij is er vier jaar mee bezig 

geweest. Bij zijn dood was het bijna af. Rafaël brengt de hemelse glorie in verband met het 

aardedonker van het door een demon bezeten kind rechtsonder. Dat is het volgende 

verhaal. We zoomen nu in op de bovenste helft. Net als Lucas laat Rafaël ons op een andere 

manier kijken naar de werkelijkheid dan onze natuurkunde. Volgens de natuurwetenschap 

kan Jezus helemaal niet in gesprek zijn met Mozes en Elia. Die zijn al eeuwen dood. Hier 

verschijnen ze ineens in het gebed van Jezus, in het licht van Gods heerlijkheid. Lang zullen 

ze leven in de gloria. De katholieke traditie noemt dit de transfiguratie: een verandering van 

gedaante. Deze wereld anders. Dat is wat de leerlingen zien in hun slaap-waakbewustzijn.  

Een vreemd verhaal, maar tegelijk: wat een mooi verhaal. Een uitnodiging om met andere 

ogen te kijken. Zie je, er is een land van louter licht. Ik wil nagaan wat dat voor ons betekent.  

2. 

Lucas kiest voor een vreemd verhaal omdat hij ons iets bijzonders wil laten zien over Jezus. 

Jezus heeft een bijzondere band met God. Daarom gebeurt het op een berg, de plaats waar 

je dichter bij God bent. In het gebed zoekt Jezus Gods aangezicht. En net als Mozes gaat hij 

daarvan zelf stralen. En in dat gebed voor Gods aangezicht gebeurt het: Jezus is in gesprek 

met Mozes en Elia, met Wet en profeten. Jezus in een onopgeefbare verbondenheid met 



Israël. En in deze aardse drie-eenheid straalt Gods gloria, waarvan volgens Lucas de engelen 

in de kerstnacht al zongen. Rafaël laat het licht vanuit de hemel stralen, vanuit God.  

Want dit verhaal herinnert aan die vreemde God. Al sinds de 4
e
 eeuw leest de kerk dit 

verhaal op deze 2
e
 zondag van de 40-dagentijd, zondag Reminiscere, naar Psalm 25:  

Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw verbondstrouw, uw blijken van liefde,  

want die zijn van eeuwigheid.  

Het is het geheim van het gebed en het geheim van deze zondag. Gods vreemde kijk op ons. 

God denkt niet aan onze zonden, onze missers en de breuken die daardoor ontstaan in onze 

relaties, in onze samenleving. God denkt anders over ons: in verbondenheid, in liefde en 

goedheid. De Bijbel stelt dat lijfelijk voor: dat God als een koning zijn aangezicht opheft en 

over ons  doet lichten. Dan is hij ons genadig en geeft ons vrede. Daaraan denkt Jezus in zijn 

gebed, als hij God aangezicht zoekt, voordat zijn lijdensweg begint. 

3. 

Want laten we wel wezen: dit denken van God stuit op veel weerstand. Hoor het verhaal van 

Mozes. Als Mozes’ gelaat van Gods licht straalt als hij Gods woorden spreekt, dan durft het 

volk niet naar hem toe te gaan. Het is een verontrustend licht. God wil een verbond met 

Israël, maar wil Israël dat ook met God? De dans rond het gouden kalf is nog niet lang 

geleden en toen smeet Mozes de stenen tafelen aan stukken. Verbond gebroken. Maar God 

geeft het niet op en Mozes komt terug met twee nieuwe stenen tafels en met een gezicht 

dat daarvan straalt. God wil de wereld anders, maar dan moet ook ons leven anders. Niet wij 

hebben het voor het zeggen, God heeft het voor het zeggen. Dat is een vorm van 

onteigening: je behoort een ander toe. Maar dan ben je de controle kwijt. Daar houden we 

niet van. Daarom moet Mozes in het leven van alledag maar liever zijn aangezicht bedekken.  

Dat ongemak klinkt ook in Paulus’ hooglied van de liefde. De werkelijkheid is zo anders, 

zoveel donkerder en genadelozer. Die hoge weg van de liefde, is mooi, maar we zien er nog 

niet veel van. We kijken nog in een wazige spiegel, we zien vooral raadselen. Die sluier van 

de harde realiteit kenden ze in de havenstad Korinthe maar al te goed. Morele verwildering, 

schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk – het bedreigt de samenleving, maar ook de 

eenheid van de christelijke gemeente. Paulus roept niet voor niets op tot de liefde. In 

werkelijkheid is er daar vaker chaos en kabaal.  

Wij kennen dat ook: we denken dit weekend vanzelf aan de gruwelijke moordpartij in 

Christchurch, maar de genadeloosheid is ook dichtbij in de verharding, verdeeldheid, 

burenruzies, pesten, hufterig gedrag, in het verkeer, tegen leraren, tegen 

doktersassistenten. Schetterende cimbalen. Om maar niet te spreken over misbruik, huiselijk 

geweld, vrouwenhandel. Dreunende gong.  

Misschien begint het allemaal veel dichterbij, in de relaties tussen jou en mij. Het idee dat 

niemand aan je denkt, het gevoel dat je niet gezien wordt. Meisjes die zich al fotoshoppend 

mooi maken, omdat je anders niet de moeite waard bent. Je moet er stralend uitzien, maar 

wel met een masker. Wat een paradox: gezien willen worden door er anders uit te zien. 

Helpt facebook om elkaar te zien van aangezicht tot aangezicht, of kijken we dan juist met 



een spiegel in raadsels? Het lijkt het omgekeerde verhaal van Mozes: we bedekken ons 

gezicht niet omdat we teveel stralen, maar te weinig en juist daarom niemand naar ons kijkt. 

 

4. 

Te midden van onze onzekerheid en vragen, de chaos en de verdeeldheid vertelt Lucas ons 

op deze zondag een vreemd verhaal. In Jezus laat hij zien dat je ook anders kunt kijken, 

anders elkaar aanzien. Sterker nog: dat die andere werkelijkheid in Jezus gebeurt. Het is de 

wereld die we zien in het gebed, als we Gods aangezicht zoeken, Gods verbondenheid met 

ons, God die barmhartig aan ons denkt. Nogmaals: het is een ongemakkelijke waarheid, een 

vreemd verhaal tussen de nieuwberichten en dagelijkse ervaringen door. Jezus herinnert 

later de Emmaüsgangers niet voor niks aan wat de profeten zeiden: dat de messias door het 

lijden heen moest om zijn heerlijkheid in te gaan. Er is veel weerstand en mensen laten hun 

controle niet zomaar los. Maar God geeft niet op. Dat land van louter licht is in Jezus al te 

zien. En het licht straalt in de ogen van de leerlingen. 

En dat kan telkens weer gebeuren. In de 2
e
 Korinthebrief herinnert Paulus aan het verhaal 

van Mozes. En dan wijst hij ons op de vrijheid van de Geest. Telkens als wij die woorden van 

God horen, dan neemt de Geest de sluier weg. Met ons onbedekt gelaat weerspiegelen we 

dan de heerlijkheid van de Heer, zegt Paulus, en dan worden we naar datzelfde beeld 

veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Stralen van God, elke zondag gebeurt dat weer. 

Dus hoor die stem, bid maar, zing maar, en stel je open voor de zegen, dan straalt het licht in 

onze ogen. Stel je voor: zou je dan niet ook anders gaan kijken als je de ander aanziet? 

Zouden jouw relaties niet van gedaante veranderen? Dat we elkaar echt zien, van aangezicht 

tot aangezicht, al is het maar even. 

Als ik jou dan ontmoet, mag ik dan zeggen: joh, wat zie jij er stralend uit.  

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.  

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden  

en zal zichzelf opnieuw verstaan 

en leven bloot en onomwonden, 

aan niets en niemand meer ten prooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. (Lied 789, vers 2) 


