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Preek 
Prediking n.a.v. : Lucas 9: 29, 30, 31 
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. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Vorig jaar verscheen boek waarvan titel me nog steeds bezighoudt: De vele gezichten van 
Jezus. Daarin poneert de schrijver Volker Küster de stelling: Wezenlijker dan de vraag “Wie 
was Jezus?” is déze “Wat betekent Hij voor mij?” Vanuit de gedachte, dat we over de 
feitelijke Jezus niet zo heel erg veel weten. 
Maar dan zegt de beroemde theoloog Albert Schweitzer (1875-1965): ‘Wat iemand over 
Jezus zegt, zegt vaak meer over spreker dan Hem.’ Vandaag neemt Jezus drie 
boezemvrienden mee: Petrus, Jacobus en Johannes. Lucas vertelt wáárom. Om te bidden. En 
wat is een vriend? Hóór Toon Hermans (1916-2000): 

 Je hebt iemand nodig  stil en oprecht , die als het erop aan komt  voor je bidt of vecht . 

Daarna komt Lucas met ontboezeming: in plaats van met Jezus in gebed te waken, vallen ze 
in slaap. Wanneer zoiets gebeurt? Als je niet weet wat je moet. Geen schande, áls je er maar 
mee komt: ‘Heer, leer ons bidden (Lc.11:1).’ 
 Waar een gemeente dát aan Hem vraagt, gebeurt er wat met Jezus Zélf gebeurd is: Terwijl 
Hij aan bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd kleding stralend wit. 
Worden we: als stad op berg, die uitstraling heeft (Mt.5:14); als Mozes, die Israël in Tien 
Woorden uitlegt hóe vrij te zijn (Ex.34:29). 
 Opeens stonden er twéé mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in 
hemelse luister verschenen waren. Blijkt bij die tóp ook profeet Elia te zijn. Vanuit verlangen 
bij ‘God van exodus’   te houden. Geloofshelden, hier genoemd, omdat ze destijds óók alleen 
stonden. Géén uittocht zonder ‘Leidsman’ (Hb.12:2). 
Als (voor)bidders heb je elkaar nodig. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem 
zou moeten volbrengen. Hóe verder, als het leven lijden wordt? Vaak reageren we hels en 
rebels. Zo níet: Jaap en Aaltje van Zweden met autistische zoon. Oprichting van stichting 
Papageno in 1997. Muziek als therapie. 
Opkomen voor wie niemand heeft; zoals PKN onlangs klacht indiende tegen Staat der 
Nederlanden. Bij Raad van Europa. In verband met op straat zetten van vluchtelingen. 
Dáármee van Hem, die gezegd heeft: Wat je aan hen doet, doe je aan Mij (Mt.25:40). In 
Jezus maakt Gód ons juist gevoelig voor lijden. 
 Terug naar beginvraag wat Jezus betekent voor mij. Bij Hem schuilen. Kwetsbaar nabij. Zoals 
in Gethsémané. Van Jezus leer ik me biddend en smekend op te trekken aan God (Hb.5:7). 
En daarmee dóór te gaan. Blijven pleiten op Gods barmhartigheid (Ps.25:6). Tót Hij je 
omgeeft met wolk en stem: ins Herrnhut! 
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Amen. 


