Schriftlezing: Matth. 17:1-13, 2 Petr. 1:15-21,
Tekst: Matth. 17:1-8 Thema: Licht van boven voor
beneden. Zingen: Ps. 111:1 en 2 Ps. 145:4, Ps.
119:53 en 65, Ps. 21:5 en 13, Ps. 56:5

3 Zie: de lichtende wolk
De wolk onderbreekt Petrus’ voorstel om bij de
ervaring van ‘boven’ te blijven, deze moet juist voor
‘beneden’ vruchtbaar worden.

Hoofdpunten van de preek
Jezus neemt 3 discipelen mee de berg op voor een
ervaring, die alles ‘beneden’ in hemels licht plaatst.

De lichtende wolk is het toppunt van Gods heilige
aanwezigheid. De weg die Jezus gaat, de wet en
profeten vervullend, omvat God met Zijn heerlijkheid.

1 Verheerlijking
De tijdsaanduiding is belangrijk: 6 dagen geleden
begon Jezus te spreken over Zijn naderend einde.

De drie krijgen een vergezicht! Al voordat Jezus de
weg voltooit zien ze Gods glorie. Veelbelovend: Wie
Jezus volgt, deelt in Zijn heerlijkheid.

Gods heerlijkheid schittert nu van Jezus’ gezicht en
witte kleren. Hij staat aan Gods kant. Het verlangen
om Gods wil te doen straalt van Hem af.

4 Zie: de stem
‘Boven’ op de berg neemt God nu Zelf het woord.
Indrukwekkende woorden die ‘beneden’ naklinken.

De 3 discipelen moeten Jezus’ majesteit
aanschouwen (2 Petr. 1:16) om alles wat volgt te
zien vanuit het perspectief van Gods heerlijkheid.

Dit is Mijn Zoon – de geliefde. Jezus doet op aarde,
wat de Vader in de hemel wil, daarom de geliefde.

2 Zie: Mozes en Elia
Op de bergtop krijg je dingen te ervaren, opdat je
beneden het gelooft.
Mozes (wet) en Elia (profeten) praten met Jezus,
omdat wet en profeten over Jezus spraken en in
Hem en Zijn weg hun vervulling vinden.
Het doel van de wet en de profeten is dat God
heerlijkheid zullen geven. Door de zonde ontbreekt
dit perspectief ons.
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Welbehagen: In de Zoon zijn Gods gedachten ten
goede voor Petrus, Johannes enz.
Luister naar Hem. Vanzelfsprekend? Iedereen
‘beneden’ weet hoe onmogelijk het is om naar de
Zoon te (blijven) luisteren. Er zijn zoveel geluiden…
Petrus schrijft na deze ervaring: wij hebben het
profetische woord… daarmee hou je ‘beneden’ het
perspectief van ‘boven’ vast.

