Bezinning 80: Dit is mijn geliefde Zoon 1
6 augustus B-jaar: transfiguratie: Marcus 9:2-10

Het Woord
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze
helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit
glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen
Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:
‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een
voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel
de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister
naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen
stond.
Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden
gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte,
maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In het Marcusevangelie verschijnt Jezus na zijn lijden en sterven en verrijzenis niet aan de leerlingen.
Marcus plaatst het verschijningsverhaal in het midden van zijn evangelie, als een topverhaal, hoog op
een hoge berg. De verrezen Heer is helemaal anders geworden en toch als Jezus Christus herkenbaar.
Het positieve wordt uitgedrukt met zijn kledij, weerspiegeling van zijn identiteit. Op drie manieren
wordt gezegd dat zijn kleren wit zijn: ze glanzen, zijn zeer wit, zo wit als geen voller ter wereld kan
maken.
Mozes en Elia, de twee topfiguren van het Eerste Testament, verschijnen Hem en praten met Hem.
Jezus vervult alle beloften van het Eerste Testament. Je kan Jezus maar begrijpen vanuit het Eerste
Testament. Tegelijkertijd is Hij groter dan Mozes en Elia: Hij is Gods welbeminde Zoon.
Drie leerlingen mogen die uitzonderlijke ervaring meemaken, er getuige van zijn. Zij zullen de Kerk
dragen en leiden. Maar tot zijn lijden en dood en verrijzenis moeten ze zwijgen. Want Jezus’
verrijzenis mag men nooit los zien van Goede Vrijdag, dat wil zeggen van het lijden van de mensen.
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Want in elke mens die lijdt, lijdt Jezus zelf. Maar evengoed is er geen enkele Goede Vrijdag – hoe
zwart ook – of er komt een Pasen. Daar staat God garant voor. Zoals Hij voor zijn geliefde Zoon een
nieuwe dimensie heeft geschapen, waarin Hij eeuwig kan leven in het Licht, zo zal dat eveneens voor
ons het geval zijn. We zullen daarin delen.

Het Woord in mijn leven
Heb ik een ‘Taborervaring’ meegemaakt, waarin ik de verrezen Heer mocht ontmoeten? Hoe versta ik
‘dat de Heer verrezen is’?

Bidden met het Woord
Goede Vader,
Gij zijt in het eeuwige Licht.
Toen Jezus, Uw geliefde Zoon,
gestorven was aan een kruis,
hebt Gij Hem doen opstaan.
Voor Hem hebt Gij iets nieuws gecreëerd,
opdat Hij glanzend wit zou zijn.
Ook voor ons hebt Gij die ruimte geopend,
die heerlijke dimensie.
Ik dank U daar heel intens voor. Amen.
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