DE GEDAANTEVERANDERING, FEEST VAN DE HOOP (2 Pe 1,10-19; Mt 17,1-9)
Preek gehouden op 6 augustus 2013 op het feest van Transfiguratie door Père Antoine
Lambrechts
In de loop van het liturgisch jaar vieren wij drie grote feesten die zo nauw met elkaar zijn
verbonden, dat we ze de feesten van het Licht zouden kunnen noemen.
Allereerst Kerstmis en Driekoningen, die oorspronkelijk een enkel feest waren, het feest
van “het Licht dat in de duisternis schijnt” (Joh 1,5),van het Woord dat Vlees is geworden,
van de Zoon van God, mens geworden in Jezus Christus. Het is ook het feest van de doop van
Jezus en van onze doop. Van onze ‘Verlichting’.
Het tweede feest van het Licht is natuurlijk het Paasfeest, het ‘feest der feesten’, de
overwinning van het goddelijk leven over de duisternis van de dood door Jezus’ verrijzenis
uit de dood.
Het derde feest van het Licht tenslotte, vieren wij vandaag: het feest van de
Gedaanteverandering, dat soms ook ‘het Paasfeest van de zomer’ wordt genoemd, niet
alleen omdat wij het midden in de zomer vieren, wanneer de zon onze lange dagen verlicht
en ons hart verwarmt, maar vooral omdat het het Paasfeest aankondigt. Het is ‘Pasen vóór
Pasen’: het feest waarop Jezus zich helemaal van gedaante veranderd, manifesteert,
stralend van goddelijke heerlijkheid, als het ware doordrenkt van, doorboord met (zouden
we kunnen zeggen) de liefde van zijn Vader, die zegt: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik
vreugde vind” (Mt 17,5). De van gedaante veranderde Christus kondigt de verrezen, de
overwinnende Christus aan. Maar tegelijker tijd kondigt het ook het Lijden aan. De drie
getuigen van de Gedaanteverandering, Petrus, Jakobus en Johannes, zullen ook de getuigen
van Jezus’ doodsstrijd zijn in de hof van Getsemane, en het evangelie van Lucas dat wij
gisteravond tijdens de vigilie hebben gehoord, preciseert, dat Jezus zich met Mozes en Elia
onderhoudt over zijn heengaan, zijn aanstaande Exodus. Zoals eens Mozes, zal hij ons uit
Egypte leiden en ons naar het beloofde Land brengen. Door zijn overwinning op de dood zal
hij aanwezig zijn in het lijden en de dood van ieder van ons. Want de Christus die van
gedaante is veranderd, is ook de lijdende, de vernederde dienaar!
Het troparion van het feest van vandaag geeft aan dat de leerlingen de heerlijkheid van
God hebben gezien “voor zover zij dat konden”. Verblind door het licht heeft Petrus
ongetwijfeld niet gezien wat dit alles voor Jezus betekende. Hij heeft “het moment vast
willen houden”, op de berg willen blijven. “Heer”, zei hij, “het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt zal ik hier drie hutten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een” (Mt
17,4). Ja, het feest van vandaag is ook een feest van verlangen en gelukzaligheid! Signaleren
we hier dat de evangelist Matteüs (in tegenstelling tot Marcus en Lucas) de enige is die het
Petrus niet verwijt dat hij op de berg wil blijven. Hij zegt niet dat Petrus niet wist wat hij zei!
Maar Gods antwoord overstijgt verre het verlangen van Petrus: in plaats van drie hutten,
omhult hij de hele wereld, de leerlingen inbegrepen, met een ‘lichtende wolk’, met een wolk
die zowel licht als duisternis is, Het is deze ‘lichtende wolk’ van goddelijke aanwezigheid die
het volk in de woestijn heeft begeleid. De heerlijkheid van God is voor de mens tegelijkertijd
licht en duisternis, gemeenschap en geheimenis, verlichting en onpeilbare diepte, intimiteit
en onbegrip. Wij hebben nog geen rechtstreekse en onvoorwaardelijke toegang tot God.
Alleen via zijn Zoon, het Woord van God in mensengedaante, kunnen wij raken aan zijn
mysterie. Hij is het naar wie wij moeten ‘luisteren’ in de lichtende wolk (Mt 17,5).

Het feest van vandaag is dus ook een feest van de hoop. Wij moeten altijd blijven hopen
en verlangen dat wij dieper kunnen doordringen in het mysterie van God, in die lichtende
wolk. Het is precies deze hoop die ons van gedaante verandert. En als wij de moed verliezen,
als wij er niet in slagen te hopen, moeten wij, ondanks alles, blijven hopen dat wij de hoop
hervinden. Wij moeten vooral niet stil blijven staan, hopen is dynamisch, het stuwt ons
vooruit “tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem” (2 Kor 3,18), van het ene hoogtepunt naar
het andere, en onderwijl ons erbij neerleggen dat we door wolken heen moeten en de top
niet meer zien.
De Engelse schrijver en filosoof C.S. Lewis heeft eens onze aanwezigheid in Gods nabijheid
vergeleken met een trektocht in de bergen. Op een zeker ogenblik, zegt hij, komen wij terug
en zien wij ons huis al heel dichtbij, misschien nog een kilometer in vogelvlucht. Maar om er
te voet te komen moeten wij nog een grote omweg van misschien wel acht kilometer
maken. Duidelijk is wel dat wij met stil blijven staan nooit thuis zullen komen. Ons blijft dus
geen andere keus dan verdergaan en doorlopen. Zelfs als wij vanuit een rechte lijn gezien,
ons misschien zouden verwijderen van ons huis, zullen wij toch weten dat wij op deze
manier dichter bij ons welverdiend rustpunt komen. Er is dus een statische nabijheid en een
dynamische nadering: maar het is dit laatste dat van belang is. Het is de hoop, het verlangen
en het geloof die ons dichter bij God brengen.
Het evangelie zegt ons dat Jezus zelf zijn leerlingen ‘meenam’ de berg van de
Gedaanteverandering op. En op sommige Russische iconen zien we inderdaad Jezus met zijn
leerlingen de berg opklimmen, om hem vervolgens weer af te dalen naar de vlakte. Jezus is
niet alleen op de berg van de Gedaanteverandering bij ons, boven op de top, op de goede
momenten in ons leven. Ook op weg is hij met ons, op onze omwegen om op de top te
komen en op onze afdalingen naar het dal. Ieder loopt er zijn eigen weg, voor de een zal hij
korter, maar moeilijk begaanbaar zijn, voor de ander misschien langer, maar minder steil.
Jezus heeft gezegd dat de weg noodzakelijk smal en steil is. Maar op die weg zal hij met ons
zijn. Er zijn evenveel wegen als er woningen in het huis van de Vader zijn. Wat hij van ons
vraagt is dat wij groeien in geloof en hoop.
Eenmaal na de Gedaanteverandering afgedaald in het dal, wordt Jezus geconfronteerd
met een jongeman die aan toevallen lijdt en die de leerlingen tijdens Jezus’ afwezigheid niet
hebben kunnen genezen. Zij vragen hem naar het waarom en Jezus verwijt hun hun gebrek
aan geloof; “… als je vertrouwen hebt zo groot als een mosterdzaadje”, zei hij hun, “dan zeg
je tegen die berg [die van de Gedaanteverandering]: ga van hier naar daar, en hij gaat” (Mt
17,20). De berg van de Gedaanteverandering door het geloof verplaatsen is, in zekere zin,
onze hoop uitstralen om ons heen: geloven dat Jezus met ons op weg is naar het huis van
zijn Vader, waar wij allemaal verzameld zullen zijn, en uiteindelijk met Petrus zullen zeggen:
“Heer, het is goed hier te zijn!” Amen.
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