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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

          Vandaag horen we het Bijbelverhaal van de verheerlijking op de berg. 
Op de icoon die u net in beeld zag, is de verheerlijking afgebeeld. Jezus is het 
stralend middelpunt. Zijn kleren zijn wit, zoals beschreven door evangelist 

Marcus. Zijn rechterhand in een zegenend gebaar, de duim en ringvinger raken 
elkaar, de andere vingers wijzen naar boven. In zijn linkerhand draagt Jezus een 

boekrol. Misschien een verwijzing naar de boekrol uit het boek Openbaringen, die 
vertelt over de toekomst. 
          De gestalte rechts van Jezus is Mozes. Hij is te herkennen aan de 

wetstafels in zijn handen. Aan de linkerkant van Jezus staat Elia in een groen 
gewaad. De cirkel achter Jezus verwijst naar zijn goddelijkheid. 

          Op de voorgrond, maar klein afgebeeld zien we Petrus, Jacobus en 
Johannes. Zij lijken onder de indruk, haast geschrokken: wie zou niet onder de 
indruk zijn, als hij ineens een hemelse gedaante ziet? Petrus rechts maakt met 

zijn hand een gebaar; misschien wijst het gebaar erop dat hij spreekt: ´Laten we 
drie tenten bouwen dan kunt u hier blijven wonen.´ 

          De mooie compositie van de icoon geeft rust, net als het kleurgebruik. 
Tegen een okergele achtergrond kleuren de mantels rood en groen. 

In de orthodoxe traditie spelen iconen een grote rol. De naam van deze icoon is: 
´metamorfosis´ wat betekent: gedaanteverandering. Jezus´ gestalte verandert 
voor de ogen van zijn leerlingen in zijn verheerlijkte lichaam, zoals zijn leerlingen 

hem ook zouden zien na de opstanding. De lichtende Christus op de berg wijst 
vooruit naar zijn ware goddelijke aard. 

          In het gedeelte dat vooraf gaat aan Marcus 9 vertelt Jezus aan wie Hem 
willen volgen: ´Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 
op zich nemen en zo achter mij aan komen.´ Woorden met ernst: Wie Jezus wil 

volgen zet zijn voeten op een kruisweg. 
          Het evangeliegedeelte van vandaag opent met: zes dagen later. In de 

bijbel hebben getallen vaak een betekenis. Zes, dat is bijna zeven, het getal dat 
verwijst naar de zevende dag, de voltooiing. Het verhaal van de verheerlijking op 
de berg verwijst al naar de voltooiing van hemel en aarde, de tijd dat God alles 

goed zal maken. 
Jezus gaat de berg op, vertelt Marcus. Welke berg bedoeld wordt, is niet 

zeker. Van oudsher wordt gedacht aan de Taborberg, een berg in Galilea, tussen 
Nazareth en het meer van Galilea. Zeker is dat de christenen die in de zesde 
eeuw na Christus in de buurt van de Taborberg woonden, in Kfar Tavor, de Tabor 

als de plaats van Jezus' verheerlijking beschouwden. 
Bijbelgeleerden vermoeden, dat Marcus de naam van de berg niet noemt, 

om zo andere Bijbelverhalen over een berg te laten meeklinken. Zo het verhaal 
van Mozes, die op de berg Sinaï de tien geboden van God krijgt. En Elia, die 
staand in een bergspelonk getuige mag zijn van Gods verschijning in het suizen 

van een zachte koelte. Jezus komt zo op de lijn van de twee Godsmannen te 
staan. Mannen die in hun leven heel dicht bij God stonden. Mozes wordt in de 

bijbel een vriend van God genoemd. 
Markus vertelt, dat Jezus voor hun ogen van gedaante verandert. Het 

woord, dat hier in het Grieks gebruikt wordt, is 'metamorfosis'; ons woord 

metamorfose is daarvan afgeleid. We hebben het over een metamorfose, als 
iemand ineens een ander kapsel en kleding heeft, of als iemand door een 

gebeurtenis in zijn of haar leven veranderd is. Maar de verandering, die Jezus 
ondergaat, heeft niets met een kapper of kledingadviseur te maken, vertelt 



Marcus: Marcus vertelt dat Jezus' kleren stralend wit worden; zo wit als een 

wolwasser nooit voor elkaar zou krijgen. Een wolwasser of voller was vroeger, 
ook in Bijbelse tijd, betrokken bij het schoonmaken en bewerken van ruwe wol 

voor kleding. Maar Jezus' gedaanteverandering heeft niets te maken met het 
werk van een wolwasser, zegt Marcus. 

Wat gebeurt op de berg lijkt eerder op wat Mozes overkomt, als hij op de 

berg Sinaï is: zijn gelaat gaat stralen. De mensen, die met hem op de berg zijn, 
zien het gebeuren. Zoals Mozes zo weerspiegelt nu Jezus het licht van God; zijn 

gedaante, zijn gezicht, zijn kleren, ze gaan stralen. Zijn vrienden Petrus, Jacobus 
en Johannes zien ineens, dat hun rabbi meer is dan een leraar, een mens, 
vriend. Ze begrijpen dat Jezus hoort bij God. Ze zien Mozes en Elia bij Jezus 

staan. Hun ogen gaan open voor een andere kant van Jezus. 
Petrus begint dan enthousiast: 'Goed dat we hier zijn! Laten we drie tenten 

opzetten, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wil dit mooie 
moment vasthouden. Jezus dichtbij, Mozes dichtbij, Elia dichtbij, wat kan je nog 
meer wensen? Maar wij mensen kunnen God niet vastleggen. Zo laat Jezus zich 

ook niet vastleggen. Hoe komt Petrus aan dat idee van die tenten? Met het 
woord tent verwijst Petrus naar de tabernakeltent in de woestijn. De 

tabernakeltent was in de woestijn een plek om God te zoeken, als het ware een 
draagbare tempel. Petrus wil op de berg, net als in de woestijn, een heiligdom 

maken. Maar, zegt Markus, Petrus lijkt niet goed te weten wat hij zegt. Het ligt 
niet op Jezus' weg om een heiligdom te worden, of in een heilige tent te gaan 
wonen. 

Plots komt er een stem uit de wolk: 'Dit is mijn geliefde zoon, luister naar 
Hem.' De drie vrienden kijken om zich heen en ineens is het visioen voorbij. Ze 

zien alleen nog Jezus. Wolken zijn in de bijbel vaak een verwijzing naar God; 
Gods verborgen aanwezigheid, die schuil gaat achter een wolk. 

Terwijl ze samen met Jezus afdalen van de berg, zegt Jezus tegen hen: 

'Vertel niemand wat je hebt gezien. Vertel het pas, als Ik uit de dood ben 
opgestaan.'  De drie vrienden van Jezus zullen pas na zijn dood en opstanding 

echt begrijpen wie Jezus is. Dan pas zullen ze het gebeuren op de berg kunnen 
verstaan. Terugkijkend zullen ze begrijpen, dat Jezus een koning naar Gods hart 
is, maar dat zijn Koninkrijk van een andere orde is. 

Voor ons kan het visioen op de berg moed geven. We zijn onderweg naar 
Pasen, in Coronatijd. We horen hoe Jezus het heeft over Hem volgen, jezelf 

verloochenen, je kruis op je nemen. Op die weg is het visioen op de berg als een 
bemoediging, het zal Pasen worden. Er is perspectief, het licht dat schijnt op de 
berg zal overwinnen.  

In deze Corona-tijd kan de weg die mensen gaan zwaar op hen drukken: 
eenzaamheid, ziekte, verlies van een zinvolle dagbesteding, werk of studie. Op 

die weg word je soms ineens bemoedigd door een woord van iemand anders, een 
kaartje, mooie muziek, een mens die zijn hart opent, een mooie kerkdienst. Het 
geeft ons nieuwe moed, het opent onze ogen. Met nieuwe kracht gaan we 

verder. We herkennen ons dan in het verhaal van de verheerlijking op de berg. 
Net als de leerlingen zien we soms ineens nieuw perspectief. Onze ogen gaan 

open voor het licht dat schijnt, ook als het bewolkt is in het leven van alledag. 
Het visioen op de berg Tabor heeft christenen de eeuwen door hoop 

gegeven, en perspectief. Al even zien met eigen ogen, al even licht zien 

doorbreken in het donker, al even het vergezicht vanaf de berg mogen zien, om 
dat vast te houden als je weer terug bent in het dagelijkse leven, als je met je 

voeten in de klei staat, of over een stoffige zandweg gaat. Gods licht, het licht 
van Pasen zal zegevieren. Amen 


