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Liturgie 

Intochtslied Psalm 77,  verzen 1, 4 en 6 

Kyriëgebed, tussen de gebeden “Heer, ontferm u…” 

Eerste schriftlezing: Exodus 4: 10-28 (LINK naar online Bijbel) 

Tweede schriftlezing: Lucas 9: 28-37 (LINK naar online bijbel) 

Zingen, Lied 543, Gij zijt in glans verschenen 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

Collecte 

Tafelgebed, Tussentijds 110, Reizend naar het land 

Instellingswoorden 

Gebed, Onze Vader 

Vredeswens, lied 421, Vrede voor jou 

Delen van brood en wijn 

Slotlied, Lied 547, verzen 1, 2, 4 en 5, Met de boom des levens 

 

 

 

 
    

                 Mozes door Michelangelo 

 

 

 

 

 

 

Tussen 1513 en 1516 werkte de beroemde 

beeldhouwer Michelangelo aan dit standbeeld van de 

Bijbelse persoon Mozes. Oorspronkelijk was het 

beeldhouwwerk bestemd voor het graf van paus  

Julius II in de Sint-Pietersbasiliek, maar door 

omstandigheden (o.a. geldgebrek) werd dit beeld 

uiteindelijk geplaatst in de minder belangrijke kerk 

van Sint Pieter-in-Banden in Rome. Het standbeeld 

stelt Mozes voor met hoorns op zijn hoofd. Men gaat 

ervan uit dat dit komt door een foute vertaling van 

Exodus 34:29-35. In deze verzen lezen we dat Mozes 

met een stralend gezicht van de berg afdaalt. In het 

Hebreeuws staat daar “karan”, en dat betekent 

“glanzend, schitterend”. De vertalers van de Vulgaat 

(een Latijnse vertaling uit de vierde eeuw) zagen daar 

het woord “keren” staan, wat “gehoornd” betekent. 

Door deze vertaalfout meende Michelangelo dat 

Mozes van de berg kwam met horens op zijn hoofd. 

Maar de tekst bedoelt dat Mozes iets van de 

schittering van God mee naar beneden nam. Hij had 

God ontmoet, had met God gesproken, en deze 

religieuze ervaring was zichtbaar in zijn gelaat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vorige week lazen we het verhaal van Mozes bij de brandende doornstruik. Ook dat is een religieuze 

ervaring, waarin Mozes God ontmoet. Alleen: hier is het niet Mozes die straalt, maar is het de 

doornstruik die gloeit van een goddelijk licht. Marc Chagall heeft deze ontmoeting vast willen leggen 

in dit schilderij. In het midden zien we de doornstruik die in vuur en vlam lijkt te staan. Boven de struik 

een verbeelding van Gods stem: een transparante engel met vleugels, omgeven door een regenboog 

van licht. Rechts van de struik zien we de luisterende Mozes, die in deze ontmoeting zelf lichtgevend 

wordt: zijn kleding wordt wit als sneeuw. Ook zijn gezicht begint te stralen: dat heeft Chagall speels 

uitgebeeld, met een knipoog naar de vertaalfout van de horens. Links van de struik zien we het 

komende resultaat van Gods oproep: het volk Israël trekt in een bevrijdende uittocht naar de 

toekomst, waarbij de Tien Woorden staan afgebeeld als bewakers van de vrijheid. Hier zien we Mozes 

in de toekomst: als leider van zijn volk, met lichtgevend gelaat. Wie God heeft ontmoet, kan niet langer 

in het donker blijven; die draagt voortaan iets van Gods licht bij zich en in zich. 

 
Mozes ontmoet God, door Marc Chagall 

 

Een indringende religieuze belevenis, een ervaring die jou uittilt boven de alledaagsheid van het 

bestaan, - dat had Mozes meegemaakt. Dat maakten ook Petrus, Johannes en Jakobus mee, toen ze 

samen met Jezus een berg opgingen. Een paar dagen daarvóór had Jezus aan zijn leerlingen verteld 

dat Hij een lijdensweg tegemoet ging. Dat hadden zij op dat moment totaal niet begrepen. Wat er nu 

op deze berg gebeurt, past béter bij hun ideeën over de Messias.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

“Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn 

gezicht, en werd zijn kleding stralend wit.” Er gebeurt daar iets 

wonderlijks, iets van een onaardse schoonheid, iets dat hen 

even uittilt boven het aardse bestaan. Het licht van God wordt 

zichtbaar in de kleding en in de uitstraling van Jezus. Anders 

gezegd: God wordt zichtbaar in de ontmoeting van Jezus met 

Elia en Mozes. Deze Poolse icoon uit de 15
e
 eeuw laat dit 

moment zien. Volgens het verhaal wil Petrus dit heilige 

moment dolgraag vasthouden. Hij wil drie tenten opslaan, hij 

wil dat dit wonderlijke licht bij hen blijft. En dat is een 

herkenbare wens. Mensen verlangen hevig naar momenten 

waarop ze boven zichzelf uit kunnen stijgen, waarop ze even 

de aarde met al haar zware zorgen kunnen vergeten. Mensen 

willen zichzelf verliezen in de ontroerende schoonheid van 

muziek, in de warme blik van hun geliefde, in de grootsheid 

van de natuur, of anders wel in de roes van drank of 

verdovende middelen. Als mensen vandaag de dag nog met 

geloof bezig zijn, dan zoeken ze vaak juist zo’n bijzondere 

ervaring: een diep besef van verbinding, aanraking en 

aanvaarding, de ontroering van het samen zingen en samen 

stil zijn, de “kick” van het opgaan in een groter geheel, - als je 

maar even verlost kunt zijn van jezelf en de wereld. Zijn we 

niet vaak dáárnaar op zoek: naar de mystieke ervaring, naar 

een spiritualiteit die ons uittilt boven het alledaagse?  

 

Tot grote teleurstelling van Petrus (neem ik nu maar aan) is het moment van onaards geluk maar heel 

tijdelijk. Het móét ook tijdelijk zijn, want ze moeten weer terug naar de bewoonde wereld, naar de 

aarde met al haar zorgen en kwalen. Een religieuze ervaring moet niet al te lang duren, anders wordt 

het een vlucht uit de werkelijkheid. Een “echte” ontmoeting met God is niet bedoeld om ons weg te 

halen uit de realiteit, maar is bedoeld om ons beter toe te rusten voor de rauwe werkelijkheid. Als 

Jezus en zijn vrienden de berg afdalen, komt een grote menigte hun tegemoet. Een vader smeekt om 

hulp voor zijn bezeten kind. Het hemelse moment op de berg staat blijkbaar in dienst van de 

terugkeer: het was niet bedoeld om ons boven de wereld uit te tillen, maar om ons met nieuwe moed 

de wereld in te zenden. Mystiek is niet bedoeld voor vluchters en weglopers, maar voor mensen die 

hun taak in de wereld onder ogen zien en op durven te pakken. 

 

Jezus praat op de berg met twee mannen: Mozes en Elia, twee woordvoerders van God, twee 

vertegenwoordigers, van de wet en de profetie. Wet en profetie waren de twee pijlers waar het 

verbond tussen God en Israël op rustte, wet en profetie waren de brengers en bewakers van het 

bevrijdende, levend makende woord van God. In Joodse opvatting zal er nooit een einde komen aan 

wet en profetie; die hebben eeuwigheidswaarde, die blijven altijd levende werkelijkheid. In de Bijbel 

wordt dat verbeeld door het bijzondere levenseinde van Mozes en Elia.  

Mozes werd, volgens het verhaal, door God zelf begraven, zodat niemand zijn graf kon vinden. Elia 

werd door een vurige wagen naar de hemel gevoerd. Het is net alsof er geen werkelijk einde aan hun 

leven is gekomen. De wet en de profetie kennen geen einde. Zoals ook de liefde van Jezus geen einde 

kent; ook Jezus is niet werkelijk dood. En zoals Mozes op de Sinaï en Elia op de Horeb de stem van 

God hoorden, zo hoort Jezus hier óók die stem. Mozes en Elia praten met Jezus.  Lucas zegt hiervan: 

“Over zijn levenseinde…” Kort vóór deze “topontmoeting” had Jezus zijn leerlingen verteld over zijn 

komende lijdensweg. Nu gaat Hij hierover in gesprek, met Mozes en Elia. Dit hemelse moment wordt 

inhoudelijk bepaald door de lijdensweg, het levenseinde van Jezus. 

 



Toch is de vertaling “levenseinde” nogal eenzijdig. “Exodos,” staat er in het Grieks; Mozes en Elia 

praten met Jezus over zijn exodus, zijn uitgang. Daar klinkt de uittocht in mee, de mars van slavernij 

naar vrijheid, naar het beloofde land, door de doodsmachten van Schelfzee en woestijn heen. De weg 

van Jezus voert Hem in het duister, maar aan het einde van de reis wacht Hem de stralende 

heerlijkheid van God. Daar wordt op deze berg al iets van zichtbaar; het licht dat Jezus omstraalt geeft 

aan dat de duisternis het niet zal winnen, dat de liefde van God het laatste woord heeft. In de 

lijdensweg zien we de gloed van Pasen al oplichten. 

Na zijn gesprek met Mozes en Elia kan Jezus de toekomst weer aan. Hij gaat de berg weer af, naar 

beneden, waar een bezeten jongen op genezing wacht. Petrus wil het hemelse moment nog even 

vasthouden, opslaan in een tent. Maar dat is de bedoeling niet. Het is Jezus’ bestemming de boze 

geesten van deze wereld te ontmaskeren en te verjagen, al moet Hij er zelf ook aan onderdoor gaan. 

Dat is zijn lijdensweg, maar ook zijn weg naar het licht. Het is Jezus’ haast onnavolgbare weg: de weg 

van de liefde. 

 

Wij worden geroepen Hem te volgen op die weg. Dat vraagt om een geloofskeuze. Zelf voel ik de 

neiging om mij steeds meer terug te trekken uit het lawaai en de bezetenheid van deze wereld, om 

steeds meer de stilte op te zoeken. Maar dat is niet wat Jezus vraagt. Liefde richt onze aandacht op 

een wereld in nood, liefde brengt ons op de donkerste plekken van deze wereld. Dat vraagt om een 

spiritualiteit die ons niet boven het alledaagse leven uittilt, maar juist met beide benen op de grond 

houdt. Het is de spiritualiteit van de doop, waar we naar beneden worden gesleurd, de diepte in, in het 

vertrouwen dat de hand van God ons zal vinden en weer naar het licht zal brengen. Het is de 

spiritualiteit van breken en delen, waar brood en wijn ons de weg van Jezus te binnen brengen, de 

donkere weg die uitkwam in het licht. Het gaat erom dat wij het licht van boven naar beneden 

brengen. Dat wij met een warm hart en een stralend gezicht de weg naar beneden gaan, de wereld en 

de toekomst in. 


