
Overdenking ds. Maaike Schepers van der Poll 

 

Zondag 28 febr. 2021 2de zondag in de 40dagentijd. 

Gebed voor de zondag: 

Trouwe God, Eeuwige, geef dat wij elkaar bewaren in de roeping 

waarmee U ons geroepen hebt. Dat we elkaar bij de weg houden met alle 

liefde die in ons is. Dat wij steeds meer Uw weg verstaan in deze 

wereld onderaan de berg; dat wij niet opgeven de lange tocht op zoek 

naar een wereld van vrede. Geef dat wij op onze weg rustpunten 

inbouwen om op verhaal te komen. Zoals vanmorgen op het rustpunt met 

uitzicht op de berg. Heer, open ons hart voor Uw Woord. Amen  

 

Bijbellezing: Marc. 9 vers 2-10. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

De schriftlezing van vanmorgen komt uit een groter geheel, dat het 

thema heeft: op weg naar Jeruzalem. Vanuit Caesarea Filippi, via 

Galilea naar Jeruzalem. En onderweg vindt de verheerlijking op de 

berg plaats. Een overbekend verhaal, maar het zit vol symboliek en 

verwijzingen naar het O.T.   

6 dagen: te vergelijken met de 6 dagen die Mozes op de berg verbleef 

ten tijde van de Verbondssluiting op de berg Sinaï. Een aantal 

elementen uit dit oudtestamentische verhaal komen terug in dit 

verhaal bij Marcus, zoals berg – wolk- Mozes – stem van God uit de 

wolk en heerlijkheid van de Heer. We kunnen ons afvragen: was het  

de bedoeling van de evangelist aan deze belangrijke gebeurtenis te 

refereren? 

3 leerlingen: Petrus, Jacobus en Johannes, vergezellen Jezus de berg 

op. Zij waren al bij vorige gelegenheden door Jezus gevraagd aanwezig 

te zijn, zoals de opwekking van het dochterje van Jaïrus en zij 

zullen Jezus begeleiden op nachtelijke tocht naar Getsemané. Zijn 

leerlingen vormen de kern van de toekomstige gemeente. 

Een hoge berg: op bergen vinden in de bijbel openbaringen plaats en 

worden onthullingen gegeven. Dit doet ons denken aan Mozes. Hij klimt 

de berg op, waar een wolk hem bedekt en de heerlijkheid van God aan 

hem verschijnt. Maar de verheerlijking van Jezus vindt plaats op een 

“hoge” berg. Welke berg? Dat weten we niet. Marcus duidt geen 

omgeving aan.  

De weg naar de top van de berg gaan ze gezamenlijk, Jezus en de 3 

leerlingen. Ik stel me zo voor dat er onderweg over van alles 



gesproken is. Echter op de berg hebben ze elk een eigen weg te gaan. 

Jezus de weg van de verheerlijking, de leerlingen de weg van de 

stomme verbazing. Het zal je toch gebeuren dat je een gedaante-

wisseling ziet bij Hem met wie je zopas nog gesproken hebt. De 

gestalte, die Hij heeft en waarin Hij hun bekend is, wijkt een 

moment. Ze zien Jezus als een stralend blinkend Licht, zijn kleren 

witter dan wit. 

Verandering van gedaante: stralend wit. Dit is de kleur van de hemel, 

weerspiegelt de lichtglans van de goddelijke heerlijkheid.  

Maar Jezus is niet alleen. Ze zien twee mannen die naast Hem staan. 

In de mannen herkennen ze Mozes en Elia. Zij mogen Jezus bemoedigen 

op zijn weg naar Jeruzalem. Het is de weg naar het lijden. Maar voor 

het zover is krijgt Jezus deel aan de hemelse werkelijkheid.  

Marcus schrijft: “en zij spraken met Hem”. Het is niet alleen de 

verschijning maar het zijn ook de woorden die Jezus als bemoediging 

meekrijgt. 

Wanneer Johannes, Jacobus en Petrus dit tafereel zien, knielen ze 

neer. Dit is een heilig moment. 

In dit kader past de stem uit de hemel: deze is mijn  

Zoon, de geliefde, hoort naar Hem. Dit is de opdracht aan de 

leerlingen, het is de weg die zij moeten gaan: naar Jezus luisteren. 

De verheerlijking op de berg heeft voor de leerlingen de betekenis om 

vast te houden aan het geloof. De verschijning verdwijnt en met Jezus 

dalen ze de berg af, terug naar het gewone leven. Jezus verbiedt hun 

om over de verschijning te spreken voordat de opstanding heeft 

plaatsgevonden. 

Lieve mensen, hoe verstaan wij dit verhaal? Willen wij met Jezus onze 

levensweg gaan? Ook als het tegen zit? Durven wij met Jezus de weg te 

gaan van lijden en opstanding? Jezus gaat ons voor, we kunnen Hem 

slechts tot aan het kruis volgen, dat laatste stukje, de 

gebeurtenissen op goede vrijdag doet Hij alleen. 

Die weg tussen God en ons maakt Hij weer begaanbaar. Jezus heeft de 

blokkade opgeheven. Op Pasen, als God Jezus heeft opgewekt, mogen wij 

met Christus opstaan tot een nieuw leven.  

Vandaag leven we met de bemoediging:  

U leert ons wat de weg is ten leven, 

de volheid van de vreugde waar U bent: 

heerlijkheid, in Uw schutse, voor immer 

Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven. Amen. 

 



Lied dat bij deze zondag gezongen kan worden: 

lied 149 uit de bundel Tussentijds vers 1,3,4 ( 

melodie: Morgenglans der eeuwigheid). 

 

1. Op de berg van het verbond 

daalt een vuur, een licht van boven 

uit de open hemelmond 

en een wolk ervoor geschoven 

en het volk erom geschaard 

staat en staart. 

 

3. Midden in de wereldtijd, 

in het heilig evangelie, 

staat Gij in uw heerlijkheid 

schoon en blinkend als een lelie, 

zelfs geen koning Salomo 

straalde zo. 

 

4. Davids Zoon en Zoon van God: 

deze zal Messias heten, 

ons bevrijden uit de dood 

naar de wet en de profeten. 

Mozes en Elia gaan 

naast Hem staan. 

 

 


