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Feest Gedaanteverandering van de Heer 
 
Achteraf begrijp je pas goed de betekenis van wat er gebeurd of gezegd is. Een gesprek met een 
vriend of vriendin, een ervaring die je bevraagt of aan het denken zet. Zo moeten ook Petrus, 
Johannes en Jakobus pas later ingezien hebben wat ze met Jezus op die bergtop hebben gezien: de 
klim naar de bergtop, het stralen van Jezus’ gelaat en kleren, het gesprek met Mozes en Elia, de stem 
uit de hemel. 
  
Wat is de betekenis van wat ze hebben gezien en gehoord? Een paar opmerkingen die kunnen 
helpen bij een beter verstaan van de tekst: 

1. De gedaanteverandering speelt zich af op een bergtop. Dat is in de Bijbel vaak een plek waar 
de hemel en de aarde elkaar raken. Waar God en mens met elkaar een belangrijke 
ontmoeting hebben. Zo spreekt God in het Oude Testament met Mozes op een bergtop en 
geeft hem de tien geboden mee als wegwijzers voor het godsvolk. 

2. Na die ontmoeting gaat Mozes terug naar het dal. Het wachtende volk zag dat de ontmoeting 
met God impact had gehad: Het gezicht van Mozes glansde ervan. Jezus staat ook 
voortdurend in intens contact met Zijn Vader. Daardoor gaat zijn gelaat glanzen. 
Jezus wordt hiermee geportretteerd als een nieuwe Mozes die met het evangelie wegwijzers 
aan het godsvolk geeft. 

3. Zoals God spreekt tot Mozes, zo spreekt Hij vanuit de hemel woorden die Jezus bevestigen 
als beminde Zoon. 

4. Met Mozes en Elia spreekt Jezus over zijn heengaan. Waarom juist deze twee? Zij hebben 
een bijzonder levenseinde gekend. Mozes stierf, maar werd direct door God opgenomen. Hij 
heeft geen graf. Elia werd door vurige wagens ten hemel opgenomen.  Suggereert hun 
gesprek op de berg dat ook Jezus’ levenseinde bijzonder zal zijn? 

  
Het tafereel op de bergtop staat in schril contrast met de informatie die Jezus met zijn leerlingen had 
gedeeld vlak voor ze de berg op gingen. Hij had hun namelijk verteld dat Hij in Jeruzalem veel zou 
moeten lijden en ter dood gebracht zou worden, nog wel door toedoen van de religieuze leiders van 
Israël. Dat zal niet het einde zijn: Hij zal opstaan uit de dood. Maar daar begrijpen zijn leerlingen niets 
van. En het roemloze einde in Jeruzalem lijken ze te verdringen. Maar zal het toch gewogen hebben 
toen ze met Hem de berg opklommen? Dan zien ze opeens Jezus’ gelaat en kleren glanzen. Wat ze 
meemaken op de berg is een voorbeschouwing op Pasen. Maar het zal pas na Pasen zijn dat Petrus, 
Johannes en Jakobus  zullen begrijpen wat ze hebben meegemaakt. Gaandeweg gaan ze inzien dat 
de glans op Jezus’ gelaat en kleding staat voor Gods tegenzet op alles wat dood en destructie brengt: 
scheppende liefdeskracht, echt leven. Door de mist van dood en destructie glanst als het ware nieuw 
licht. Gods licht. Het zal nieuwe glans brengen aan hun leven. Ze worden van een stel bange 
leerlingen een gemeenschap waar anderen van zeggen: ‘Die hebben iets bijzonders, hun woorden en 
daden brengen nieuw leven en hoop.’ 
  
Daarom is het feest van de gedaanteverandering van de Heer tegelijk een vraag aan ons: Zijn wij ook 
van gedaante veranderd als persoon, als gemeenschap? Kunnen wij de glans van Christus zien én 
brengen in deze wereld, in het bijzonder op die plekken waar de dood aan zet lijkt te zijn in verdriet, 
geweld of ziekte? 
  
Bij de Vlaamse zuster Magda en haar medezusters heb ik die glans gezien. Ik was eind juni een week 
te gast in hun communiteit in Beiroet/Libanon. Ze wonen in een vluchtelingenkamp van Palestijnen. 
De in meerderheid christelijke families wonen al generaties lang in eenvoudige huisjes waardoor het 
meer een wijk is dan een kamp. Maar de problemen zijn talrijk en complex: werkloosheid, slecht 
onderwijs, weinig toekomstperspectieven, veel alcohol- en drugsverslaving. Ze zijn al generaties lang 
vluchteling en ze hebben het gevoel dat ze tweederangsburgers zijn waar niemand nog naar omkijkt. 
Hun moeilijke levenscontext vertaalt zich ook in talloze gezondheidsproblemen. Magda en haar 
medezusters werken samen met een groep artsen die een kleine polikliniek runnen waar de mensen 
van het kamp terecht kunnen met hun medische klachten. Ik ben met haar verschillende keren op 
huisbezoek gegaan bij diegenen die niet naar de polikliniek konden komen. Het viel me op hoe blij de 
mensen altijd waren als ze haar begroetten. Ze gaf hun ook veel meer dan alleen medische zorg. Ze 
had aandacht voor hun persoon en wat hen allemaal bezighield. Ze kon mee lijden met wat hun 



overkwam en was soms ook verontwaardigd door onrechtvaardige situaties. Maar ik zag haar altijd 
blijmoedig en energiek. Ik vroeg haar: “Magda, hoe doe je dat? Hoe houd je dat vol?” Ze antwoordde: 
“Ik zie de mensen heel graag. En ik zie in hen de glans van Jezus zelf. Dat geeft me kracht.” Is dat 
ook niet de bron van onze gedaanteverandering als christenen om in onze omgeving het verschil te 
maken: de ander graag zien en in hem of haar Christus zelf herkennen? 
  
Pas achteraf ga je inzien wat je hebt gezien. Zo is het ook bij mij gegaan na mijn verblijf in dat kamp in 
Libanon: Ik heb daar de glans van Christus gezien in de mensen. Het heeft me de ogen geopend en 
mijn hart verwarmd. 
 

 

HOMILY FEAST OF THE TRANSFIGURATION 

Only afterwards you get a fuller understanding of what you have experienced. A conversation with a 

friend, an experience that is questioning you and make you think. Similarly Peter, John and James 

must have grown to a deeper understanding of the events on the mountain: The shining of Jesus’ face 

and clothes, his conversation with Moses and Elijah, the voice speaking out of heaven. 

What is the meaning of what they have seen and heard? A few remarks for a better understanding: 

The transfiguration is taking place at a mountain top. In Holy Scripture a mountain often is a place 

where heaven and earth are touching, a place where a person encounters God. In the book of Exod 

Moses meets God on a mountain and receives the ten commandments to lead the people of God. 

After he has returned in the valley, the people see the impact of this encounter with God: Moses face 

is shining. Similarly Jesus’ his face and clothes are shining as a result of his deep relationship with his 

Father. In this way Jesus is revealed as the ‘new Moses’ proclaiming the gospel as the new 

commandment. 

As God is speaking to Moses, so He his speaking to Jesus with words confirming him as His beloved 

Son. 

Jesus is speaking with Moses and Elijah about his departure. Why specifically with these two? Both 

prophets have had extraordinary departures. After Moses passed away he was taken directly into 

heaven. He has no grave where he is burried. Elijah was taken to heaven in chariots of fire. Does their 

conversation with Jesus suggest that Jesus will have an extraordinary departure as well? 

The shining and uplifting words in the transfiguration are contrasting with the darkness in the 

information Jesus shared with his disciples just before climbing the mountain. He had told them that he 

would face suffering, condemnation and death, caused by Israël’s own leaders in Jerusalem. But that 

this would not be the end: He would rise from death. But the disciples had not understand this at all. 

With regards to his inglorious end they seem to be at the stage of denial. But their confusion about this 

must have weighed upon their shoulders going up to the mountain top. 

What they see on the mountain – the shining, the voice from heaven – is a prelude to Easter. But only 

after Easter the disciples come to understand that the transfiguration is God’s preliminary 

countermove to the destruction and death that will struck Jesus in Jerusalem. Through the darkness of 

that suffering and desolation new light is shining: God’s life. It will bring new brightness in the disciples. 

Jesus’ transfiguration brings a deep transformation in them. From a scary and confused group they 

grow into life-bringing community. 

In that sense is the feast of the transfiguration challenging us: Are we part of that transfiguration 

ourselves? Can we recognize and bring the shining light of Christ in our world, particularly to those 

places where darkness and desolation seem to be dominant? 

I have seen that heavenly brilliance in sister Magda and her community. Last June they hosted me in 

their small house in a camp for Palestine refugees in Beyrouth/Lebanon. The majority of christian 

families have been there for many years, living in small houses, what makes it rather a district in a city 

than a camp. But this seeming stability hides their tragedy of not being able to live in their own country 



and lack of future. Their estranged existence brings along a diversity of problems: poverty, a poor 

education system, unemployment, alcohol- and drug addiction…. They feel themselves as neglected 

and second-rate citizens. These problems are often reflected in different health issues. Magda and her 

community are involved in a project of a team of medical doctors in a health care center profiding care 

to the people. I accompanied Magda several times visiting those who couldn’t make it to the health 

center. It struck me how happy they were when they welcomed her in their homes. She gave much 

more than health care: she treated them as human beings with a dignity. She showed compassion in 

their sufferings. But she was always full of energy and joy. Once I asked her: “Magda, how do you 

carry on and keep your joy in all that misery?” She responded: “I love the people. In them I see the 

glow of Christ. That is source of my life among these people.” 

Could that be the source of our transformation as christians and our call to recognize and bring Gods 

brilliance: to love the other person and to recognize Christ in him or her? 

Only afterwards you come to a deeper understanding. It applies to me. Only after some weeks I came 

to a deeper awareness of the paschal light in a Palestine refugee camp. 


