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Een paar jaar geleden was ik als staflid mee op welpenzomerkamp. Welpen zijn jongens tussen 7 en 
11 jaar. Een groep van twintig druktemakers dus. We hadden toen als stafteam de regel, dat ieder 
staflid tijdens het zomerkamp één gloriemomentje mocht kiezen, om het kamp te kunnen volhouden 
en de moed erin te houden. Voor de duidelijkheid: het is superleuk om staf te zijn op kamp, maar wel 
een beetje vermoeiend. 
Daarom hadden wij van het verkennerkamp het idee van de gloriemomentjes overgenomen. 
We waren in de buurt van Den Bosch op kamp en toen ik samen met iemand anders boodschappen 
moest doen en we de terrasjes zagen, was mijn gloriemomentje snel gekozen, we bestelden allebei 
een Bossche Bol. 
 
Heerlijk om even in de zon te zitten, geen kinderen om je heen en daarna weer vol energie aan de 
slag met het volgende spel. 
 
Petrus, Jakobus en Johannes hadden ook een gloriemomentje, met Jezus op de berg. 
We hadden het kunnen weten, want veel van de ontmoetingen met God, ook al in het oude 
testament, vinden plaats op bergen. 
Van daaruit is je perspectief anders, en God blijkbaar voelbaarder dichterbij. 
 
Jezus was al langer in gesprek met zijn leerlingen over wie Hij nu eigenlijk was. Volgens sommige 
leerlingen was Hij Johannes de Doper, of Elia of een profeet. Maar Petrus voelde het goed aan, en 
noemde Jezus de Messias. 
God wil dat de leerlingen gaan begrijpen wie Jezus is. Daarom neemt Jezus Petrus, Jakobus en 
Johannes mee de berg op. 
Jezus’ kleren veranderen van kleur en Mozes en Elia, dé vertegenwoordigers van de Wet en de 
Profeten uit het Oude Testament, verschijnen. 
De bijzondere ontmoeting met Mozes en Elia bracht Petrus er toe, dat hij tenten wilde neerzetten. 
Hij was zo onder de indruk, dat hij het moment wilde koesteren en vasthouden. Dat hij in de war was 
en niet wist wat hij zei, zoals er staat, vind ik daarom een beetje teveel commentaar van Marcus. 
 
Zo mogelijk nóg wonderlijker is de wolk die daarna verschijnt, waaruit een stem klinkt. 
 
Als je naar ReliVisie hebt gekeken, waarin ik dominee Willem Vermeulen sprak over dit evangelie, 
weet je al dat er iets is met die wolk.  
Bij wolken in Nederland denk je al snel aan bewolkt, bedrukt, soms regen, aan schaduw en donkerte. 
Maar in het Midden Oosten is een wolk een welkome afleiding van de hitte van de zon. 
Een wolk in het Midden Oosten is eigenlijk wat de zon voor ons is. Zoals wij opleven, de meesten van 
ons dan, met dit lenteweer, zijn wolken in Israël een verademing. 
En meer nog, het duidt ook liefde aan. 
Waar wij Stevie Wonder kennen, die zingt: You are the sunshine of my life, of “Jij bent de zon en de 
maan voor mij” van Marco Borsato. 
Kennen ze in woestijngebieden de liefdesuitdrukking: jij bent de schaduw van mijn hart. 
 
Een wolk die liefde aanduidt dus, 
En een stem die daaruit klinkt, die zegt: Dit is mijn Zoon, de welbeminde, luistert naar Hem. 
 
God maakt hier bekend aan de drie leerlingen wie Jezus is, Zijn eigen Zoon. En Hij zegt dat Hij veel 
van Jezus houdt. 
 
We hebben al eerder een stem uit de hemel gehoord. Dat was bij de doop van Jezus. Toen zei de 
stem: gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in U heb Ik welbehagen. 



Een beetje vergelijkbaar dus, maar met dát verschil, dat God het toen tegen Jezus zelf had: jij bent 
mijn zoon, van wie ik veel houd. 
Nu is Jezus zover dat het ook aan de leerlingen bekend gemaakt kan worden, wie Hij is. 
De zoon van God, de Messias, op wie ze al die tijd gewacht hebben. Hun redder en Verlosser.  
 
Maar de Stem zegt nog iets.. er klinkt: luistert naar Hem. 
 
Luister naar Hem…. Daar heb ik wel even over nagedacht.  
Want meteen erna zegt Jezus eigenlijk niets.  Pas als ze de berg weer aflopen vraagt Jezus om de in 
het Marcus evangelie gebruikelijke geheimhouding van het wonder. De leerlingen mogen er pas over 
spreken na Jezus’ dood en Verrijzenis. 
 
Wat bedoelt die Stem dan, als Hij ons opdraagt naar Jezus te luisteren? 
Voor het antwoord, of wat ik denk dat het antwoord kan zijn, ben ik zelf eerst ook maar stil 
geworden, en heb ik geluisterd. 
Wat wil Jezus zeggen, daar op die berg?  
Waarom ging Hij naar boven? Hij wordt er verheerlijkt, het is een echt gloriemoment in alle 
betekenissen van het woord, maar wat wil het zeggen? 
 
Toen ik nog langer luisterde, ontdekte ik dat het meer om een gevoel gaat dan om een letterlijk 
woord. Toen voelde ik dat God van mij houdt. 
 
Dát gevoel maakte me warm, net alsof de zon ging schijnen. Het voelde als een gloriemomentje. 
Gods liefde zo voelen, dan voel je dat de barstjes van je hart voor even helen. 
Dat je er mag zijn, zoals je bent. 
 
Dan kan je weer door en weer verder, dan kan je ook delen van wat je hebt, liefde delen. 
 
De stem uit de Hemel vraagt ons om naar Jezus te luisteren.  
 
Daarom wil ik je vragen: Lukt je dat ook? Om echt tijd te maken, rustig te worden en stil van binnen, 
om Hem te laten spreken? Om ruimte te maken voor wat Hij je wil zeggen of wil laten weten?  
Misschien wil Hij je ook wel graag laten voelen dat God van je houdt, maar raakt dat 
ondergesneeuwd in de drukte van je dag of in alles wat je tegen Hem kwijt moet, aan zorgen en 
vragen en danken. 
Misschien sta je zo je eigen gloriemomentje wel een beetje in de weg… 
 
Probeer dan tijd te maken om te luisteren. Kom bijvoorbeeld zondagmiddag naar het gebedsuur in 
de Gertrudiskerk. Of doordeweeks in de ochtend naar de Lourdeskerk. Om even te zitten, te luisteren 
en te bidden. 
Of ga straks in je tuin zitten, als je die hebt, of op je balkon, en doe je ogen dicht.. Maak het stil. Zet 
vooral je telefoon even uit of leg die weg. 
Of ga naar het bos of het strand, net waar jij het dichtstbij God voelt.. 
Naar de bergen gaan, zoals de leerlingen deden, is in Nederland een beetje lastig, maar er is vast wel 
een andere plek waar je tot rust komt. 
 
En als je daar dan bent, mag je luisteren.  
Luister maar… wie weet, of Gods wolk je overschaduwt, of de zon voor jou schijnt, wie weet, wat 
Jezus tegen jou wil zeggen. 
 
Luister maar 
Amen. 



 

Voorbeden  
 
God van liefde, 
 
Geraakt door uw Woorden en uw liefde voor ons, komen wij tot u en bidden 
 
Voor mensen van wie het hart gesloten is 
Die door eerdere ervaringen of uit angst zich niet kunnen openen voor liefde 
Help hen om opnieuw te leren vertrouwen 
Laat ons bidden 
 
Voor mensen met een open hart 
Die altijd klaar staan voor anderen, 
Die belangeloos zorgen en delen 
Dat zij veel voldoening vinden in hun goede werken 
Laat ons bidden 
 
Voor mensen die Jezus nog niet kennen 
Dat Hij bij hen aanklopt en Zich aan hen bekend maakt. 
Dat wij hen vertellen over Gods liefde 
Laat ons bidden 
 
Voor onszelf, die vandaag samen zijn om te vieren en te luisteren 
Open onze oren God 
En help ons om te verstaan wat U ons wil zeggen, 
Open ons hart God 
En help ons te voelen dat U van ons houdt. 
Laat ons bidden 
 
Voor de gevraagde intenties uit de parochie 
 
God van liefde 
Verhoor ons gebed, 
Wat wij hardop en in stilte bij U brengen 
U kent ons en weet wat wij nodig hebben 
Dat vragen wij U in Jezus’ Naam. 
Amen. 
 

 


