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Lezing: Marcus 9:2-10 

 

Kort na ‘t jaar 1500 gaf het Heilige Geest Gasthuis in Alkmaar opdracht om de zeven werken 

van barmhartigheid te schilderen. Dat was niet alleen voor het mooi, maar ook om ons eraan 

te herinneren dat we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar: voor de armen, de zieken en 

voor wie verdwaald is in het leven. De opdracht werd gegeven aan een schilder die tussen 

1490 en 1510 werkzaam was in Alkmaar, en die de “Meester van Alkmaar” is gaan heten. In 

1504 was het zevenluik (bijna 5 meter lang en ruim één meter hoog) klaar en werd het opge-

hangen in het hospitaal. In 1566 werd het zwaar beschadigd tijdens de Beeldenstorm: de 

hoofden van monniken en nonnen werden weggekrast, maar de hoofden van gewone mensen 

en van Jezus werden gespaard. Het kunstwerk hing toen al in de Alkmaarse Laurenskerk. In 

1918 werd het meesterwerk verkocht aan het Rijksmuseum, omdat er geld nodig was voor de 

restauratie van de kerk. 

 

Het kunstwerk is gebaseerd op de woorden van Jezus uit Mattheüs 25, woorden die Hij uit-

spreekt bij het Laatste Oordeel: “Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik 

had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en jullie hebben 

Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar 

Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Al deze handelingen 

worden één voor één afgebeeld, en daarbij is op elk schilderij ook Jezus te zien. Jezus kijkt 

met vriendelijke ogen naar de mensen die deze werken van barmhartigheid uitvoeren, alsof hij 

zijn goedkeuring daaraan hecht. Behalve op twee schilderijen: op het eerste schilderij van de 

reeks wordt brood uitgedeeld, en daarop kijkt Jezus naar òns. Alsof Hij zeggen wil: “Ik ver-

zeker jullie, alles wat je voor één van de minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor 

Mij gedaan”  (Mattheüs 25:40). En op het schilderij van “De doden begraven” is Jezus als de 

oordelende Rechter bóven het tafereel te zien. Overigens noemt Jezus in Mattheüs 25 slechts 

zes werken van barmhartigheid; het zevende werk (de doden begraven) werd er pas in 1207 

door paus Innocentius III aan toegevoegd. Hij ontleende dit werk aan het apocriefe boek 

Tobit, waarin wordt gezegd: “Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik 

het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninevé zag liggen, dan begroef ik het.”  Al 

in de eerste eeuwen van de kerk stonden de christenen erom bekend dat zij eerbiedig met dode 

lichamen omgingen; zij begroeven bijvoorbeeld op het strand aangespoelde drenkelingen. En 

in de door pestepidemieën geteisterde Middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk 

van het “de doden begraven” een heel bijzondere waarde. 

 

Opvallend is de “aardse concreetheid” van deze zeven werken. In de Middeleeuwen versche-

nen ook wel lijstjes met “geestelijke werken van barmhartigheid”, zoals: het vermanen van de 

zondaars, het geduldig verdragen van onrecht, en het bidden voor de levenden en de over-

ledenen. Dat “geestelijke” lijkt er bij het Laatste Oordeel volgens Mattheüs 25 niet zo veel toe 

te doen. Het gaat over heel praktische, concrete, aardse daden. Daar kun je je over verwonde-

ren. Wat er werkelijk toe doet, is blijkbaar niet de diepgang van ons geloof, de intensiteit van 

onze gebeden of de ontroerende schoonheid van onze gezangen. Het gaat om de simpele, 

kleine werken van naastenliefde, van barmhartigheid. Dat is wonderlijk, omdat gelovigen van 

alle tijden zo hartstochtelijk hebben gezocht naar indringende religieuze ervaringen! 

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

het bestaan, - 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 zijn leerlingen niet begrepen. Wat er nu op deze berg 

gebeurt, past veel béter bij hun ideeën over de Messias.  



“Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zó wit 

als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.”  Er gebeurt daar iets 

wonderlijks, iets van een onaardse schoonheid, iets dat hen uittilt boven het aardse bestaan. 

Petrus wil dit moment 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 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 zó ’n bijzondere ervaring: een diep besef van aanraking en aanvaarding, de 

ontroering van het samen zingen, 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. Als ze de berg weer afdalen, komen ze in  

een grote menigte terecht. 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 beide benen op de grond te houden, om ons 

met nieuwe moed de wereld in te zenden. 

 

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. Naar Joodse opvatting zal er nooit een eind 

komen aan wet en profetie; die hebben eeuwigheidswaarde, die blijven altijd levende werke-

lijkheid. In de bijbel wordt dat verbeeld door het bijzondere levenseinde van Mozes en Elia.  

Mozes werd, volgens het verhaal, door God zelf begraven, zodat zijn graf onvindbaar bleef. 

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 nog steeds levende werkelijkheid. 

 

Mozes en Elia praten met Jezus.  Marcus zegt heel simpel: “…ze spraken met Jezus.” Lucas 

voegt eraan toe: “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” éénzijdig. “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, de reis naar het beloofde land, dóór 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 al de gloed van Pasen. 

 

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’ bestem-

ming de boze geesten van deze wereld te ontmaskeren en te verjagen, al moet Hij er zelf aan 



onderdoor gaan. Dat is zijn lijdensweg, maar óók zijn weg naar het licht. Het is Jezus’ haast 

onnavolgbare weg: de weg van de liefde. 

 

Wij worden geroepen Hem toch te volgen op die weg. Dat vraagt om keuzes, maar het vraagt 

ook om overgave, om vertrouwen dat we geleid worden, dat we nooit alléén die weg hoeven 

te gaan. Liefde brengt ons op de donkerste plekken van deze wereld; daarbij kun je denken 

aan mensen die voor het Rode Kruis of bij Artsen zonder Grenzen werken, en aan de plekken 

waar hun hulp hard nodig is. Daarbij kun je ook denken aan verpleeghuizen of tehuizen voor 

terminaal zieke mensen in ons eigen land, waar verzorgers en vrijwilligers de mensen nabij 

proberen te zijn. Dat vraagt om bewuste keuzes, maar ook om overgave en vertrouwen. Het 

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 die zich aftekent in de doopvont, 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. Alleen door de diepte heen komt het beloofde land 

in zicht. 

 

Het is voor de gemeente van Christus altijd weer de uitdaging om met beide benen op de 

grond, op de aarde te blijven staan. Christen zijn: dat zit uiteindelijk niet in de schoonheid van 

de liturgie, of in het uitspreken van een diepzinnige belijdenis, of in ervaringen die ons boven 

de aarde laten uitstijgen. Het zit veel meer in kleine, simpele daden van naastenliefde. Voor 

nieuwe ambtsdragers mag dat een hoopgevende bemoediging zijn: zoek het niet in grote of 

diepe zaken, maar in het bezoeken van mensen die zich ziek voelen, of die gevangen zitten in 

zorgen en angst, en in het geven van een beker verfrissende aandacht aan dorstige mensen. 

En bepaal ons bij wat we als gemeente hebben te doen: in gesprek blijven met Mozes en Elia, 

en met Jezus zelf die “sprekend God” was. En help ons om met elkáár in gesprek blijven, over 

die woordvoerders en woorden van God, zodat wij allen soms zelf even een woordvoerder, 

een zaakbehartiger van God kunnen zijn. 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. Dat wij van harte op de aarde blijven, omdat Jezus zelf uit 

liefde naar de aarde kwam. 

 


