Bezinning 282: De hemel omhelst de aarde
Matteus 17,1-9 = 2° vastenzondag en 6 augustus transfiguratie A-jaar

Het Woord
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op,
waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon
en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus
in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als
U wilt, zal ik hier drie tegen opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog
niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen en uit de wolk klonk
een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Toen de
leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen
niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met
niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’
Een woord bij het Woord
Jezus verandert totaal, Hij wordt getransformeerd, Hij neemt een nieuw bestaan aan. We zien Jezus
in zijn hemelse toestand. Gods licht schijnt door Hem heen. Jezus is Gods licht, zal Johannes
zeggen (Johannes 1,9; 8,12). De leerlingen zagen eerder enkel een aantal aspecten van Jezus, maar
nu mogen ze zijn hele persoonlijkheid aanschouwen. Ze mogen al proeven wat de verrijzenis zal
inhouden. In Jezus komt Gods licht naar hen toe. Ze doen er niets voor, meer nog, ze kunnen er
niets voor doen. Behalve meegaan met Jezus, de berg op, ver van allen en alles weg. De rest wordt
hun gratis gegeven.
Petrus spreekt Jezus aan als Heer. Het is de naam van God zelf. Zo belijdt Petrus dat Jezus God is,
zijn Zoon, zijn Geliefde (Matteus 16,16). En God zelf, sprekend uit de wolk, bevestigt de juistheid
van Petrus’ geloofsbelijdenis door Jezus zijn geliefde Zoon te noemen.
Jezus is van de Vader naar de mensen gekomen. Maar nu komt God zelf naar de aarde: in een
lichtende wolk, in een stem, maar uiteraard vooral in Jezus zelf. God is mensen nabij! Die nabijheid
wordt even verder heel mooi symbolisch uitgedrukt: Jezus omhelst de drie leerlingen. Wat een
prachtige expressie van een beeld van God als zorgende liefde, dienende nabijheid, troostende
zalving, vriendschappelijke relatie …
In Jezus’ transformatie mogen we de uiteindelijke transformatie van de Kerk zien. In Jezus’
stralende, zonnige verandering mogen we ons eigen einddoel aanschouwen. Het is het visioen van
het boek van de Openbaring: ‘Er zal geen dood, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, … geen
nacht meer zijn’ (Apocalyps 21,4.25). Want Christus zal op de troon zitten en ‘alles nieuw maken’
(Apocalyps 21,5). Een zicht van ver op een toestand in de verre toekomst, maar die er komt, zo
zeker als God God is.
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Het Woord in mijn leven
Wanneer heb ik Gods licht gezien in Jezus van Nazaret, zijn geliefde Zoon? Tot welke
levenshouding en tot welke concrete daden heeft dat geleid? Spreek ik Jezus aan met het woord
‘God’? Wat houdt dat voor mij in? Is God volgens mij de mensen nabij? Hoe? Geloof ik dat God
alles nieuw zal maken?
Bidden met het Woord
Heer Jezus,
verheerlijkte Zoon van God,
Gij hebt U helemaal laten zien
in Uw volle persoonlijkheid.
In U komt God tot ons:
ons nabij als het zonlicht,
tastbare en voelbare liefde.
Omhels elke mens,
omring iedereen met Gods licht,
vooral de mens die lijdt,
hen die de dood in de ogen zien.
Gun hun die blik op het einddoel
en breng dat doel dichterbij,
nu al, in ons aards bestaan.
Transformeer Uw Kerk
tot ze enkel licht is,
weerspiegeling van God. Amen.
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