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Weet je wie Mozes en Elia zijn? Het zijn
belangrijke profeten die een paar honderd jaar
eerder dan Jezus hebben geleefd. Profeten zijn
jaar
mensen die ons laten weten hoe God over ons
denkt. Mozes heeft met Gods hulp de farao, de
koning van Egypte, overwonnen zonder wapens of soldaten.
En bovenop de berg Sinaï heeft God met Mozes gesproken.
Toen gaf God Mozes de tien geboden. De profeet Elia moest
het opnemen tegen een hele groep onechte profeten. Elia liet
zien dat je op God kunt vertrouwen. Maar dat was lang
geleden. Vandaag krijgen de leerlingen van Jezus een visioen
te zien. In een visioen laat God je iets zien wat je normaal
niet kan zien, alsof je even iets uit de hemel ziet.
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Dit is wel heel bijzonder. De apostelen zien Mozes en Elia
en ze horen de stem van God. Nu weten ze dat Jezus Gods
Zoon is, want ze hebben het zelf gehoord. Nu vragen ze
zich af of Jezus hetzelfde gaat doen als Mozes en Elia.
Mozes won van de farao. Zal Jezus nu de keizer van Rome
verslaan? Elia won van de onechte profeten. Gaat Jezus
nu ook zoiets doen? Nee, Jezus doet het anders. Hij zal de
wereld veranderen door de allergrootste liefde. Daarvoor
zal Hij zelfs sterven aan het kruis. Daarom mogen de
leerlingen pas over dit visioen praten als Jezus uit de dood
is opgestaan. Dan pas kunnen ze het begrijpen.
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‘Kom, Ik ga’, zegt Jezus. ‘Petrus gaat mee en jij, Jacobus,
en ook je broer Johannes.’ De grootste heuvel in de buurt
lijkt wel een berg, zo hoog. Jezus neemt ze mee, tot ze
helemaal boven zijn. Het is er stil. Er is helemaal niemand.
Maar er gebeurt wel wat. Kijk, Jezus ziet er nu heel anders
uit. Zijn gezicht begint net zo te stralen als de zon en zijn
kleding wordt glimmend wit. Opeens zijn daar Mozes en
Elia en ze praten met Jezus. Petrus maakt een opmerking
en zegt tegen Jezus: ‘Heer, wat is het goed dat wij hier zijn,
laat me hier drie hutten opzetten, voor U één, voor Mozes
één en één voor Elia.’ Maar terwijl Petrus dit zegt, trekt de
schaduw van een wolk over hen heen. Uit de wolk komt
licht en er klinkt een stem die zegt: ‘Dit is mijn Zoon,
van wie Ik zoveel hou. Met Hem ben Ik heel tevreden.
Naar Hem moeten jullie luisteren.’ Als ze dit horen, duiken
de leerlingen naar de grond en blijven plat liggen, zo bang
zijn ze geworden. Nu komt Jezus naar ze toe, pakt ze vast
en zegt: ‘Sta op, je hoeft niet bang te zijn.’ Dan kijken
de leerlingen om zich heen, maar ze zien niemand meer.
Alleen Jezus is er nog. Ze gaan weer terug en terwijl ze
van de heuvel naar beneden lopen, geeft Jezus hun de
opdracht: ‘Praat voorlopig met niemand over dit visioen,
totdat God de Mensenzoon heeft laten opstaan
uit de dood.’

Hij zegt: ‘Jezus is mijn Zoon. Ik hou heel veel van Hem.
Luister goed naar Hem.’ De leerlingen vallen van schrik
op de grond. Maar Jezus pakt ze vast en zegt: ‘Kom maar,
je hoeft niet bang te zijn.’ Dan lopen ze weer naar beneden.
Maar ze mogen niet aan hun vrienden vertellen hoe het
was op de heuvel. Later pas, als Jezus uit het graf
is opgestaan.
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‘We gaan de heuvel op,’ zegt Jezus. Petrus,
Jacobus en Johannes gaan mee. Bovenop
ja
de heuvel zien ze dat het gezicht van Jezus
begint te stralen als de zon en dat zijn kleren
glimmend wit worden. Twee belangrijke profeten
komen met Jezus praten. Ze heten Mozes en Elia. Petrus
zegt: ‘Wat is het mooi hier. Laten we hier drie hutten
maken.’ Maar dan klinkt de stem van God uit de hemel.

Matteüs 17, 1-9

ja

4 >a6r

jaar a

• d a gl

tweede zondag
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