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 tenten 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.’
Matteüs 17, 1-9

Wit is de kleur van God. Zo schreef de
profeet Daniël: “Ik zag dat er tronen
werden neergezet en dat er een oude
wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als
sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol.”
(Dan. 7, 9) Dat wit gaat over in Jezus op de
berg: zijn gezicht straalde als de zon en zijn
kleren werden wit als het licht. Het is een
beeld van de verrezen Jezus in een verhaal
vol beelden, die we tot ons laten spreken.
Het verhaal speelt zich af op een hoge
berg. De berg was de uitverkoren plaats
om God te vinden. Immers, God woont in
de hemel – zo zei men – en op een berg is
men dicht bij God. Verrijzenis is een zaak
van God. Er wordt wel gezongen ‘dood
ben ik pas als jij mij bent vergeten’, maar
het leven na de dood hangt niet af van
onze herinneringen. God is het, die leven
mogelijk maakt na de dood, God alleen.
Plotseling verschenen aan hen Mozes en
Elia, die met Jezus in gesprek waren. Mozes
en Elia zijn samen symbool voor de joodse
Schrift: de Torah en de profeten. In de
Schrift vinden wij het Woord van God. Voor
christenen komt bij de joodse Schrift het
Nieuwe Testament als extra weg langs
waar God zijn Woord tot ons spreekt.
Als wij in gesprek gaan rond dat Woord,
kunnen wij ontdekken welke aanwijzingen
Hij ons geeft in verband met leven en
verrijzenis. Zo groeit verrijzenisgeloof.
De verleiding is groot om drie tenten op te
slaan. In wat ons deugd doet willen we ons
graag nestelen om er altijd van te kunnen
genieten. Het gevaar is dan dat geloof in
de verrijzenis een droom wordt, die los
staat van de werkelijkheid. Geen tenten
dus boven op de berg, maar afdalen naar

het dal van de mensen. Daar wordt het
leven geleefd met vreugde en verdriet,
met voorspoed en tegenspoed, ook met
lijden en dood.
‘Praat met niemand over wat jullie hebben
gezien voordat de Mensenzoon uit de
dood is opgewekt’ zegt Jezus. Over
verrijzenis moet je niet zoveel praten.
Verrijzenis moet je beleven, ook vóór de
dood. Jezus zelf heeft het voorbeeld
gegeven in zijn zorg voor mensen die niet
meetelden. Verrijzenis gebeurt nu al waar
wij zorgen voor echt leven voor mensen die
niet tot hun recht kunnen komen, zieken,
vluchtelingen, mensen in armoede, … Zo
krijgen wij nu al een voorproefje van
verrijzenis na de dood.
En dan is er nog een stem uit de wolk. God
wijst Jezus aan als zijn geliefde Zoon, de
Messias (Ps. 2, 7), als de Dienaar, in wie Hij
vreugde vindt (Jes. 42, 1) en als de Profeet
(Deut. 18, 15). ‘Luister naar hem!’ zegt de
stem van God, niet enkel aan de drie
leerlingen op de berg, maar ook aan ons
vandaag. Luister naar zijn boodschap van
leven en maak opstanding mogelijk in de
wereld waarin je leeft. Kies voor Leven,
zoals Jezus. Hij geeft ons aanwijzingen, o.a.
in de vele parabels, die Hij vertelde.
Met dit verhaal geeft de evangelist
Matteüs ons een les in ‘verrijzeniskunde’.
God maakt verrijzenis mogelijk. Hij schenkt
Leven. Dat kunnen we geloven op basis
van zijn Woord in de Schrift. Ons geloof in
de verrijzenis kan niet los staan van de
werkelijkheid, waarin wij nu leven. Daar is
het ‘te doen’. Wie naar Jezus luistert, vindt
de weg van het leven in al zijn volheid.

In het Licht
van Gods Woord
God,
wij danken U
voor het Leven
dat Gij ons toezegt
in Jezus, de Verrezene.
Naar Hem
willen wij luisteren
om te ontdekken
wat verrijzenis
in onze wereld kan betekenen.
Open ons hart
voor de aanwijzingen
die Gij ons geeft
door uw Woord
in de Schrift.
Laat het goed zijn
wanneer wij onze tenten opslaan
te midden van onze wereld
van vreugde en verdriet,
van dood en leven.
Amen.
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