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Dienst 

op 13 maart 2022 
in de Doopsgezinde kerk in Almelo 

 
2e zondag van de 40-dagentijd  

 

 
Transfiguratie, C.M. Aalbers, kunstexpres.nl 

 
 

 
 
 

Henk Oosterveen, organist 
Voorgangers: Kees de Boer en Bouke Wouda 
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Orgelspel voor de dienst 

 
Welkom en mededelingen  

Aansteken van de kaarsen 
Actie Amnesty International en aansteken Amnesty kaars 
 

Moment van stilte 
 

Bemoediging 
 

Onze hulp is in de naam van God, 

schepper van hemel en aarde, 
die trouw is en barmhartig, 

die recht doet aan wie onder onrecht lijden, 
die opricht wie verslagen is, 
die troost schenkt aan wie treurt. 

Genade, vrede en liefde van die God, 
die ons wil leiden op de weg van vrede. 

Amen. 
 

Openingslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (NLB 601) 
 
Gebed om ontferming 

 
Ook vandaag schijnt uw Licht. 

Midden in deze wereld die vol is van geweld en angst. 
Mensen zijn soms onzeker en bang;  
Misschien is Poetin ook wel bang voor de westerse cultuur waar mensen 

meespreken en mee beslissen. 
En mensen in Oekraïne zijn bang voor het geweld van de oorlog. 

En misschien zijn wij soms ook wel bang voor de toekomst, voor wat er 
zou kunnen gebeuren; een grotere oorlog? Wapengeweld, economische 
tegenslag? Ziekte? 

Maar midden in dat alles blijft Uw licht schijnen. En dat kan ons helpen. U 
gaat met ons mee zoals u met Jezus meegegaan bent op Zijn weg. U wilt 

meegaan met ieder van ons in zijn of haar situatie; wil moed geven als wij 
de moed verliezen. 
 

Wees dan met ons God, bidden wij, opdat wij blijven bij U en bij elkaar. En 
ontferm u over ons. 

En vergeef ons mensen waar wij tekort schieten in naastenliefde. 
Vergeef ons waar wij zwijgen terwijl ons spreken nodig was.  
Vergeef ons waar wij spreken terwijl het beter was om te zwijgen en goed 

te luisteren naar u en naar elkaar. 
 

Wij bidden u. Laat uw woord klinken als een woord dat toekomst biedt.  
 
Amen 
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1e Schriftlezing: Exodus 34, 27-35 (NBV) 

 
27De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond 

van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28Veertig 
dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of 
te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op 

de platen. 
29Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. 

Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had 
gesproken. 30Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ 
gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31maar Mozes riep 

hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes 
sprak met hen. 32Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun 

op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. 
33Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 
34Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, 

deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de 
Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn gezicht 

glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw 
met de HEER ging spreken. 

 
Lied Op de berg van het verbond (m. NLB 213 -Morgenglans der  eeuwigheid-; 

 t: Willem Barnard), coupletten 1 en 2 

 
1.  Op de berg van het Verbond 

daalt een vuur, een licht van boven 
uit de open hemelmond, 
en een wolk er voor geschoven; 

heel het volk, rondom geschaard,  
staat en staart. 

 
2. Want het licht der eeuwigheid 

is voor ons gezicht verborgen: 

Gij in uw barmhartigheid 
geeft ons daglicht elke morgen 

en wij leven op gezag 
dag aan dag. 
 

2e Schriftlezing: Lucas 9, 18-35 (NBV) 
 

18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem 
waren, stelde hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 19 Ze 
antwoordden: ‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer 

anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’ 20 Hij zei 
tegen hen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘De door God 

gezonden messias.’ 21 Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te 
zeggen. 22 Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de 
oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en 

gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.’  
23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 

verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want 
ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven 
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verliest omwille van mij, zal het behouden. 25 Wat heeft een mens eraan 

als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? 26 
Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de 

Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende 
luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. 27 Ik 
verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven 

voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.’  
28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, 

Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan het 
bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding 
stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het 

waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze 
spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 

32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze 
wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen 
die bij hem stonden. 33 Toen de mannen zich van hem wilden 

verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, 
laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor 

Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, 
kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden 

bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 
‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’  
 

Lied  Op de berg van het verbond, coupletten 3, 4, 5 en 10 
 

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. 

 
5. Alle eng’len loven Hem, 

want Hij zal de tocht volbrengen 
in de stad Jeruzalem, 
waar het vuur Hem zal verzengen, 

en de duisternis als steen 
om Hem heen. 

 
10.Maar als ’t eenmaal Pasen is, 

heeft de aarde Hem voor ogen, 

die de Eerst’ en Laatste is, 
en zij looft Hem opgetogen; 

want de uittocht is volbracht 
uit de nacht. 
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Overdenking 
 

Het verhaal uit Lucas dat we zojuist hoorden is gaan heten ‘de verheerlijking van 

Jezus op de berg’. Maar er wordt ook wel de term ‘transfiguratie’ gebruikt, 

‘gedaanteverandering’. Het is een bijzonder verhaal en we maken er ons 

misschien allemaal wel een voorstelling van. Ook kunstenaars hebben het door 

de eeuwen heen proberen uit te beelden. Oude meesters, maar ook moderne 

kunstenaars.  

 

Op de voorkant van uw orde van dienst ziet u zo’n afbeelding. Helemaal links ziet 

u half op de rug gezien Jezus staan, maar zo overstraald door licht dat zijn figuur 

maar vaag te herkennen is; daarnaast, schuin tegenover hem staan de beter 

herkenbare figuren van Mozes en Elia. Rechts is ook het kruis al door de 

kunstenaar in de voorstelling gezet,een rood kruis, schuin door het beeld als een 

aanduiding van het levenseinde waar Mozes en Elia met Jezus over spraken. Het 

rijst op uit een kolk van rode verf als verwijzing naar het bloed dat zal vloeien, 

maar ook naar de wijn in de beker bij het laatste avondmaal dat Jezus met zijn 

leerlingen nog zal houden. 

 

Het verhaal van de verheerlijking op de berg staat ook bij Mattheüs en Marcus, 

maar net even anders dan bij Lucas. Net als Lucas vertellen zij dat Jezus met 

Petrus, Johannes en Jacobus een hoge berg opgaat en dat zijn gedaante 

verandert en zijn gezicht straalt als de zon, maar er zijn ook een paar 

opmerkelijke verschillen. 

Bij Lucas gaat Jezus de berg op om te bidden. Mattheüs en Marcus zeggen niets 

over bidden. 

En alleen Lucas zegt iets over het gesprek tussen Jezus en de verschijningen van 

Mozes en Elia over het levenseinde dat Jezus in Jeruzalem staat te wachten. Dit 

gesprek komt bij Mattheüs en Marcus niet voor. 

En alleen bij Lucas tenslotte vallen de leerlingen in slaap.  

 

Als we ons een afbeelding zouden moeten voorstellen die past bij de beschrijving 

van Mattheüs of Marcus, zouden we een triomferende Jezus zien, staande in 

helder licht en aan zijn beide zijden Mozes en Elia. Dat zou een en soort 

voorafbeelding zijn van Christus Victor, de zegevierende Jezus, zoals hij door de 

kerk zo vaak is voorgesteld en uitgebeeld. Dat is de goddelijke overwinnaar van 

de dood, de Christus die het kruis achter zich heeft gelaten.  

 

Maar bij Lucas past geen Christus Victor, geen goddelijke triomf, bij Lucas past 

een mens die zijn dood tegemoet gaat. Het is die Jezus die de kunstenaar voor 

ogen had, een mens die zich bewust is van zijn roeping en van de weg die hij 

moet gaan; moet gaan, omdat hij die als de enige weg ziet, maar een weg 

waarop hem wel het kruis wacht. 
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Dat kruis wacht hem niet omdat een wrede god bloed wil zien om zo 

genoegdoening te krijgen voor de zonden van de mensheid. Het wacht hem ook 

niet omdat Jezus zelf de martelaar wil uithangen. Het wacht hem omdat hij de 

weg gaat die hij als de enig mogelijke ziet: de weg van de Thora, de weg van 

gerechtigheid en vrede.  

 

Mensen die die weg willen gaan, ontmoeten vaak afwijzing en tegenstand, of 

zelfs de dood. Denk aan Martin Luther King, de geweldloze voorvechter van 

burgerrechten voor de zwarte Amerikanen. Denk aan Mahatma Gandhi, de 

hindoe die zich in het leven van Jezus had verdiept en geweldloosheid als enige 

weg zag; of denk aan pater Frans van der Lugt, die de mensen in de Syrische 

stad Homs bleef dienen in de moeilijkste oorlogsomstandigheden.  

 

In het verhaal van Lucas gaat Jezus de berg op, de berg. Daar kan in Israël 

maar één berg mee bedoeld zijn: de berg Sinaï (of Horeb). Dat is de berg waar 

God via Mozes zijn verbond sloot met mensen, daar klonken ooit de Tien 

Woorden. Daar ook trok de profeet Elia zich terug omdat hij vervolgd werd en na 

al zijn vergeefse inspanningen bereid was daar te sterven.  

Zo staat nu Jezus op die berg, samen met Mozes en Elia, de twee grote mannen 

uit zijn traditie.  

Die twee, Mozes en Elia, hebben de diepten van het leven ervaren omdat ze door 

God waren geroepen. Ze waren mensen die stonden voor recht en gerechtigheid, 

die zochten naar wegen om hun volksgenoten te bevrijden uit slavernij en 

afgodendom; zij waren mensen levend met God. 

  

Lucas laat ons goed de draagwijdte van dit moment voelen, want hij plaatst zijn 

versie van ‘de verheerlijking op de berg’ tussen de eerste aankondiging van het 

lijden van Jezus en de tweede. 

Midden op zijn weg naar het kruis ontmoet hij daar dus Mozes en Elia. Die 

spreken met hem over zijn ‘levenseinde’, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het 

zegt. De oudere NBG-vertaling gebruikt het woord ‘uitgang’, exodus. En dat is 

ook wat er feitelijk bedoeld wordt. Het gaat om de exodus van Jezus; om de 

doortocht en de bevrijding. Het kruis is niet het eindpunt, Pasen betekent nieuw 

leven door de dood heen. Ook voor wie zijn weg wil gaan. 

 

Ook voor wie zijn weg wil gaan. Die woorden leiden naar die lastige uitspraak 

van Jezus: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en 

dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil 

behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het 

behouden.” 

 

‘Wie achter Jezus aan wil komen.’ Door de eeuwen heen is naast de Bijbel het 

boekje De Imitatione Christi, ‘Over de navolging van Christus’ van Thomas à 

Kempis veel gelezen door christenen.  

Vaak begrepen ze daaruit dat ze net als Jezus zouden moeten lijden om een 
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goed christen te worden, dat lijden en ontbering hen dichter bij God zouden 

brengen. Maar dat is niet wat Jezus met zijn uitspraken op de berg bedoelt. Het 

gaat niet om ‘net als Jezus’ te lijden, maar om zijn weg te volgen. Wel met de 

consequentie dat het kruis je deel kan worden als je, tegen de belangen van de 

heersende machten in, consequent en actief die ándere weg van vrede en 

gerechtigheid gaat.  Dan kan het zijn dat je niet begrepen wordt, dat de wereld 

je afwijst. Dat kan pijn doen en leiden tot eenzaamheid, de eenzaamheid van die 

mens op de berg met een paar leerlingen die in slaap zijn gevallen. 

 

Maar tóch. Wie zijn leven wil behouden -zegt Jezus- zal het verliezen. Maar wie 

zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 

 

Het gaat om de keuze die je maakt. Kiezen voor de weg die God vraagt is kiezen 

voor die weg van navolging, van gehoorzaamheid. Gehoorzaam betekent in dit 

verband gehoor geven, gehoor geven aan de opdracht van Jezus om mens te zijn 

met en voor mensen.  

Niet zomaar zo nu en dan een beetje goed doen. Nee, het gaat erom 

onvoorwaardelijk te kiezen voor de weg van volgehouden liefde; stelling te 

nemen tégen het kwaad, tégen doorgeslagen egoïsme, tégen geweld en 

overheersing, voor vrede en rechtvaardigheid.  

Er zijn mensen – jonge mensen, maar ook veel ouderen - die deze keuze maken. 

Bijvoorbeeld degenen die zich, zoals de Christian Peacemaker Teams, inzetten 

voor het beschermen van mensen in conflictgebieden. Ze zijn daar ongewapend 

aanwezig en helpen de bedreigde bevolking en proberen escalatie van geweld te 

voorkomen. Zo lopen ze zelf ook elke dag wel gevaar. Buitenstaanders zeggen 

dan vaak: die lui zijn gek; je zet je leven toch niet op het spel voor onbekende 

mensen ergens ver weg! Maar deze mensen zijn overtuigd van de juistheid van 

hun keuze. Zij verbinden zich aan de slachtoffers van deze wereld, niet aan de 

machthebbers. 

Of denk ook aan degenen die vluchtelingen opvangen in de kampen op Lesbos, 

aan gevaarlijke grenzen, bij diaconieën of in hun huis. Ook zij ondervinden vaak 

onbegrip en soms worden ze bedreigd om wat ze doen. 

 

Zulke vormen de “zachte krachten”, zoals de dichteres Henriëtte Roland Holst het 

verwoordde, “de zachte krachten die zeker zullen winnen in ’t eind”, maar waarin 

de machten de liefde nog omkluisteren. Er is liefde, overal in de wereld, maar 

vaak gevangen en overheerst door die machten. We zien het in de 

gebeurtenissen in Oekraïne , we zien het in de roofbouw op onze planeet, in de 

uitbuiting van machteloze mensen, in het uitsluiten van mensen van een ander 

ras of geloof. 

 

Mensen die hun ‘zachte krachten’ inzetten, kiezen voor verbinding. Waar 

sommige politici uit zijn op het zaaien van verdeeldheid en chaos, geven zij 

gehoor aan hun roeping om trouw te zijn, om bedreigde mensen of 
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gemeenschappen te dienen. Zij kiezen wegen uit de verdeeldheid en de chaos, 

zij zoeken nieuw leven binnen de gemeenschappen die zij dienen.  

Dat is getuigen van opstandingsleven, van het leven dat Jezus hen voorleefde. 

Ze kunnen dat omdat ze zich openstellen voor de stem van God. 

Dat vraagt een houding van gebed, van biddend leven zoals Jezus dat deed, dat 

wil zeggen: je openstellen voor dat andere geluid, voor de zachte wind zoals Elia 

die hoorde toen hij boven op de berg God zocht.  

Dat betekent in leven én in sterven je toevertrouwen aan de Eeuwige, zoals 

Mozes, zoals Elia, zoals Jezus.  

Amen. 

 
Orgelspel 
 

Open ruimte 
 

Laten wij bidden 
 
Heer, 

Wij danken u voor de vele zachte krachten die er ook zijn, mensen die Jezus 
volgen, die het goede doen, die zich inzetten voor de naaste, die vluchtelingen 

helpen, overal.  
 
Wij danken u ook dat u ja tegen ons zegt en ons aanvaardt ondanks alles. Wij 

danken u voor de mensen die zich inzetten voor uw gemeenten, om 
voortbestaan mogelijk te maken, om toekomst te geven, opdat uw woord kan 

blijven klinken. 
 
Wij danken u voor diplomaten die ondanks alles steeds weer opnieuw het 

gesprek aangaan, opdat niet de kwade machten, maar de zachte krachten van 
liefde en ontferming zullen zegevieren. 

 
Wij bidden u voor de heersers in deze wereld, en speciaal in Rusland en in 

Oekraïne, dat zij tot het inzicht komen dat geweld geen oplossing is, maar dat er 
aandacht moet zijn voor elkaar, voor elkaars angsten, voor elkaars noden en 
wensen.  

 
Wij bidden u voor allen die lijden, voor de soldaten die aan beide kanten dienst 

doen en misschien helemaal niet weten waar ze in verzeild zijn geraakt, wees 
met hen; en wees met alle vrouwen en mannen en kinderen die moeten 
vluchten, dat er voor hen een toekomst zal zijn. 

 
Zegen, God allen die proberen de weg te gaan die Jezus is gegaan, de weg van 

trouw aan u, de weg van heil voor de mensen, heelheid, goedheid. 
 
Bidden wij in stilte en leggen aan u voor wat ons ten diepste bezig houdt. 

(stil gebed) 
Bidden wij dan samen het gebed dat onze heer ons heeft leren bidden 

 
Onze vader. 
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Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 
Slotlied Een mens te zijn op aarde (NLB 538) 

 
Opdracht en zegenbede 

 
Wij vragen om de zegen van God. Laten wij dan daarna onze weg door het leven 

gaan met God en Hij zal met ons zijn: 
 
De liefde van God en de aanwezigheid van Zijn Geest mag met ons allen zijn en 

ons met vrede omgeven. Amen  
 

Lied ter beaming: NLB 415, couplet 3 
 
Doven van de kaarsen  

 
Orgelspel na afloop van de dienst 

 
Collecte bij de uitgang t.b.v. de Oekraïne-projecten van Doopsgezind Wereldwerk 
 

 


