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Lijden en pijn is iets dat we niet willen. Of het nu een simpele verkoudheid is of een 

levensbedreigende ziekte: we bestrijden ze met alle mogelijke middelen. Het bewijst dat 

diep in ons een onuitroeibaar verlangen naar leven is ingeschapen. Maar dat leven kunnen 

we onszelf niet geven. 

Abraham bleef tot op hoge leeftijd kinderloos. Zijn leven lang had hij op een nakomeling 

gehoopt. De Heer had hem die op zijn oude dag toch nog geschonken. En dan komt die 

onbegrijpelijke oproep om afstand van zijn kind te doen: ‘draag je zoon als brandoffer op.’ 

Het was weliswaar een proef, maar toch bizar om zoiets van een vader te vragen.  

Abraham moet, als vader, tot in het diepst van zijn wezen geleden hebben onder de 

gedachte alleen al om zijn zoon zo te moeten opofferen. En toch deed hij wat God van hem 

vroeg. Hij was bereid om God het kind niet te onthouden dat hij ook van God op wonderbare 

wijze had ontvangen. En die bereidheid was voor God voldoende om Abraham overvloedige 

zegen toe te zeggen en een nageslacht dat niet te tellen zou zijn. 

In zekere zin heeft Abraham zijn zoon dus uit de dood teruggekregen. Hij had Isaak al 

opgegeven op het moment dat de Heer dit offer van hem vroeg. Niet omdat hij niet van zijn 

kind hield, maar omdat hij geloofde in de belofte die God hem eerder al gedaan had. Het 

grondeloze vertrouwen van Abraham in God werd beloond met het behoud van zijn zoon en 

de belofte van toekomstige zegen en nieuw leven.  

Dit verhaal van Abraham en zijn zoon Isaak is een symboolverhaal. Wat wij onvoorstelbaar 

vinden heeft God de Vader namelijk met het oog op ons heil voor ons gedaan. We hoorden 

het sint Paulus in de tweede lezing getuigen: God heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard: 

voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. We gaan het in de Goede Week weer gedenken. 

Christus Jezus is weliswaar gestorven, maar Hij is ook uit de dood opgewekt. 

Jezus’ dood was een offer, door de Vader uit liefde voor de wereld gebracht. Zozeer heeft 

God ons liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon ervoor over had. Hij heeft zich het lot van 

ons, die ten dode waren opgeschreven, aangetrokken. Door zijn vrijwillige gehoorzaamheid 

aan de liefde van zijn Vader is Jezus in die liefde opgestaan tot nieuw leven. 

Dit geheim wilde Jezus op voorhand aan enkelen van zijn leerlingen tonen voordat Hij zou 

gaan lijden zoals Hij hun voorspeld had. Door zijn gedaanteverandering. Eerder had Jezus 

immers zonder enige terughoudendheid gesproken over zijn naderend einde; dat Hij 

verworpen zou worden en ter dood gebracht, maar drie dagen later zou verrijzen. Jezus’ 

leerlingen waren hiervan geschrokken en wilden dit voorkomen. 

De gedaanteverandering op de berg, waarvan we in het evangelie hoorden, moest de 

leerlingen gerust stellen en duidelijk maken dat dit de uitdrukking is van het grote plan dat 

God met de mensen heeft, om namelijk alle mensen gelijkvormig te maken aan zijn eigen 

goddelijke natuur. Doorheen de menselijke gedaante van Jezus schittert vandaag al de glans 

van de eeuwigheid als een belofte voor ieder die luistert naar Hem. Weliswaar zal Hij gaan 

sterven op Goede Vrijdag en begraven worden, maar Hij zal op Pasen verrijzen en leven 



dankzij zijn trouw aan het liefdesplan van de Vader. En ieder die Jezus hierin navolgt zal 

leven met en door Hem. 

Petrus wilde op de berg drie tenten bouwen. Hij wilde die goddelijke openbaring 

vasthouden. Petrus representeert alle mensen die het lijden liever willen vermijden, het 

lijden dat ons allen treft en dat we tegelijk ook steeds weer als vreemd en vijandig op ons 

levenspad vinden. 

Waar het Jezus om gaat is dat zijn leerlingen, en dus ook wij, bereid zijn om Hem na te 

volgen. “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn 

kruis op te nemen” had Jezus gezegd. De heerlijkheid die Jezus uitstraalt is van een andere 

wereld en de leerlingen mogen ernaar uitzien, maar ze kunnen die niet bereiken zonder 

Jezus na te volgen in zijn lijden. 

Nog altijd voelen we ons ongemakkelijk bij deze woorden over het volgen van Jezus en je 

kruis opnemen. Alsof het christendom behagen schept in een verheerlijking van het lijden. 

De gedaanteverandering weerlegt dit echter omdat ze het einddoel in de vorm van de 

verheerlijking toont, maar ze neemt niet de realiteit weg van ons menselijke bestaan.  

Pijn en lijden zijn inherent aan het menselijk leven dat wezenlijk eindig is. De Bijbel ziet ze 

samen met de dood als het gevolg van de zondeval van de mens, van de principiële opstand 

van de mens tegen God. Zelfs liefhebben kunnen we niet zonder dat het pijn doet. Want de 

intimiteit waarnaar we verlangen kan nooit zo groot zijn als we zouden willen. En ook het 

gemis van de liefde en geliefde veroorzaakt lijden.  

De leerlingen hoorden een stem die zie: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar 

Hem.”  Deze exclusiviteit in de navolging heeft grote gevolgen voor ons. Jezus verlangt dat 

we Hem boven alles liefhebben, méér dan onze ouders en geliefden en boven ieder bezit. 

Wie zo totaal en onvoorwaardelijk aan Jezus gehecht wil zijn zal de pijn van de onthechting 

aan het aardse gaan voelen. We zullen gaan delen in de eenzaamheid waarin Jezus leefde, 

we zullen aan den lijve ondervinden hoe het voelt verworpen te zijn als Hij.  

Jezus navolgen betekent alles achterlaten wat ons dierbaar is en inzetten op een innerlijke 

omvorming die bestaat in een gelijkvormigheid met Hem in liefde. Dat lijkt in eerste instantie 

verlies, verlies van macht en aanzien, verlies van vrienden en geliefden, verlies van bezit en 

zekerheden. Maar als we daaraan durven sterven zullen we ook in ons eigen leven getuigen 

zijn van een metamorfose. Dan zal het leven van Christus zich ook in ons manifesteren. Niet 

alleen na de dood, maar op een verborgen wijze reeds in ons dagelijks leven. Niet dat 

daarmee dus alle lijden en pijn verdwijnt, maar wel dat het dragelijk wordt omdat we als 

gelovigen een perspectief hebben dat over de grenzen van leven en dood heen reikt. 

Toen de leerlingen van Jezus getuigen waren van de gedaanteverandering op de berg 

werden ze overschaduwd door een wolk. Ook wij leven in zekere zin onder een wolk, omdat 

we God niet ten volle kunnen zien. Maar zijn stem kunnen wij wel horen. Ze klonk in de 

lezingen van deze viering. Ze zal klinken, straks tijdens het Eucharistisch Gebed. We zullen 

delen in het offer van Christus en gevoed worden met zijn Lichaam en Bloed. Door te delen 

in zijn lijden worden we deelgenoten van zijn verrijzenis. Laten we Hem dus navolgen. Amen. 


