Don Bosco

Bezinning 7: definitieve bevrijding 1
Ook bezinning 161 gaat over deze tekst.
Lucas 9, 28b-36 = C-jaar 2° zondag van de vasten en Transfiguratie (6 augustus) C-jaar
Het Woord
Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden
was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er
twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren.
Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide
anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus
omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen,
zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor
U, een voor Mozes en een voor Elia’, maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken
was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk
hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister
naar Hem’. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en
vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Een woord bij het Woord
Drie en drie: Jezus, Mozes en Elia, Petrus, Johannes en Jakobus. Drie hemelse figuren. Drie
mensen, die Jezus volgen. Mozes leidde Israël weg uit de slavernij. En Mozes gaf de wet, het
fundament van het joodse geloof en dus ook van ons geloof.
Elia wordt reeds in het Eerste Testament de nieuwe Mozes genoemd. Hij is dè profeet, die reeds op
het einde van zijn leven in de hemel werd opgenomen. Hij heeft dus de volkomen bevrijding
bereikt.
Jezus is de nieuwe en definitieve Mozes of bevrijder. Jezus is de nieuwe en definitieve Elia, de
uiteindelijke bevrijder van de eindtijd. Daarom is het een slecht idee van Petrus om op de berg te
willen blijven. Jezus vertrekt enkele verzen later (9, 51) naar Jeruzalem om door zijn lijden, dood en
verrijzenis alle mensen definitief te bevrijden van zonde en dood.
Het is de diepe betekenis van de vasten: luister naar de definitieve bevrijder, naar Jezus, die je
volkomen vrij maakt van zonde en dood.

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476.085.744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

Het Woord in mijn leven
Heb ik een ‘ervaring op de berg’ meegemaakt, zoals Jezus en de drie apostelen? Welke zending zit
daarin? Luister ik naar Jezus, zoals de Vader mij opdraagt? Hoe doe ik dat concreet? Van welke
zonde moet de Heer mij bevrijden? Geloof ik dat Jezus de dood overwon en mij zal laten verrijzen?

Gebed
Jezus,
uw Vader noemde U zijn uitverkoren Zoon.
Gij hebt immers gedaan wat Hij wil.
Gij hebt ons door uw lijden en dood
definitief bevrijd van zonde en dood.
Door uw verrijzenis hebt Gij de weg geopend
naar het eeuwige leven, ook voor ons.
Help ons die weg van bevrijding gaan,
altijd opnieuw,
opdat velen uw bevrijding mogen ervaren. Amen.
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