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Genesis 15,5-12.17-18
Eerste lezing uit het boek Genesis
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
Kijk aar de he el e tel de sterre , als ge ku t.
En Hij verzekerde hem:
Zo talrijk ordt u agesla ht.
Abram geloofde de HEER en deze rekende hem dat
als gerechtigheid aan.
Toen zei God tot hem:
Ik e de HEER, die u uit Ur i Chaldea he geleid
o u dit la d i ezit te ge e .
Abram vroeg:
HEER God, hoe ka ik ete dat ik het i derdaad zal krijge ?
Hij zei tot hem:
Haal ee driejarige koe, ee driejarige ok,
ee driejarige ra , ee tortel e ee jo ge duif.
Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor,
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overviel hem.
Toen de zon was ondergegaan,
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de stukken doorging.
Op die dag sloot de HEER een verbond met Abram.
Hij zei:
Aa u ako eli ge s he k Ik dit la d,
a af de eek a Eg pte tot aa de grote ri ier, de Eufraat.

Filippenzen 3,17-4,1 (of: Filippenzen 3,20-4,1)
Tweede lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters,
(Volgt mij na en houdt hen voor ogen
die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.
Want ik heb er u al vaak over gesproken
en moet het nu onder tranen herhalen:
velen leiden een leven dat hen indeelt
ij de ija de a Christus kruis.
Zij zijn op weg naar de ondergang,

hun buik is hun God,
in hun schande stellen zij hun eer,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
Maar) ons vaderland is in de hemel
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,
de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht
die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.
Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang,
mijn vreugde en mijn kroon,
houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

Lucas 9,28b-36
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd nam Jezus
Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee
en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek;
het waren Mozes en Elia
die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus:
Meester, het is goed dat ij hier zij .
Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.
Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
Dit is ij Zoo , de Uit erkore e,
luistert aar He .
Terwijl de stem weerklonk
bemerkten zij dat Jezus alleen was.
Zij zwegen erover
en verhaalden in die tijd aan niemand iets
van wat zij gezien hadden.

Commentaar
Jean Bastiaens

Over de uittocht van Abram en de uittocht van Jezus
Op de t eede zo dag a de eertigdage tijd gaat het o er uitto ht : het joods-christelijk
geloof is altijd weer gericht op het wegtrekken uit oude en vastgeroeste patronen, hoe
comfortabel die soms ook mogen zijn. Deze fundamentele karaktertrek komt heel duidelijk
tot uitdrukking in de levensloop van Abra(ha)m: hij leidt het leven van een rondtrekkende
Godzoeker, altijd op weg, altijd uitgedaagd om een nieuwe stap te zetten. Abram was
ki derloos, a t het gi g Sara iet aar de ijze der rou e . Maar Abram leeft van de
belofte, en deze belofte bevat twee componenten: hij zal toch een nageslacht verwerven, en
hij zal een land in bezit krijgen. De beginverzen uit de eerste lezing gaan over het nageslacht:
hoewel kinderloos, krijgt Abram de belofte van een agesla ht o tel aar als de sterre aa
de he el . A ra ertrou t op GOD, hij gelooft GOD op zijn woord, en deze houding maakt
van hem een gerechte, dat wil zeggen iemand die zijn leven heeft afgestemd op de wil van
GOD.
De tweede belofte gaat over een land. GOD sluit een verbond met Abram. Het ritueel dat
wordt beschreven moet wel heel oud zijn: Abram kiest uit zijn groot- en kleinvee enkele
dieren, plus een tortel en een jonge duif. De oude Hebreeuwse zegswijze luidt dat een
er o d ges ede
ordt. Zo worden hier de dieren doorgesneden. Ze liggen daar als aas
oor de giere . Da alt A ra i ee diepe slaap, e trekke ee rookkolo e ee
uurzuil ergelijk E odus ,
tusse de stukke door. Wa eer A ra het er o d
houdt, zal hij het koninklijke land ontvangen uit de hand van de EEUWIGE, maar wanneer hij
het verbond schendt, zal het hem vergaan zoals de dode dieren die spoedig zullen vergaan.
De belofte van het verbond wordt door een stem bekrachtigd: de nakomelingen van Abram –
niet hijzelf – zullen dit land in bezit nemen, en de reikwijdte van dit land beslaat de ruimte
tussen het gebeuren van de uittocht uit Egypte en het gebeuren van de uittocht uit Babel. Dit
land heeft de dimensies van een geestelijke ruimte.
De evangelielezing heeft het ook over een uittocht. We zijn in het gezelschap van Jezus en
drie van zijn leerlingen. Jezus bestijgt een berg, met de uitdrukkelijke bedoeling zich daar aan
het gebed te wijden. Daar, op die hoge en eenzame plaats, wordt het gelaat van Jezus
veranderd en krijgt het een stralende aanblik, zoals dat ooit gebeurde met Mozes toen die op
de berg Sinaï in gesprek was met GOD. (Exodus 34,29) Terwijl dat gebeurt, verschijnen Mozes
en Elia, die met Jezus in gesprek zijn. Waarover gaat het? Lucas gebruikt in zijn evangelie de
Griekse ter e odos , dat zo el hee gaa
ster e als uitgaa
uitto ht eteke t.
Jezus zal een uittocht moeten ondernemen, en deze uittocht zal een sterven zijn. En het is in
Jeruzalem dat Jezus deze uittocht zal volbrengen. Het is natuurlijk niet toevallig dat juist
Mozes en Elia met Jezus hierover in gesprek zijn: zowel Mozes als Elia hebben een uittocht
beleefd, zij hebben beiden op de berg Gods (de Sinaï) een Godsontmoeting gehad, en beider
levenseinde is in zekere zin een open ei de: Mozes graf is o eke d Deutero o iu
,6 ,
e Elia is i ee age a uur te he el ge are
Ko i ge , . Mozes aa is oor
altijd verbonden met de Tora, het heilig onderricht, terwijl de naam van Elia verbonden blijft
met de strijd om de absolute uniciteit van GOD. Beiden zijn de grote profeten van het
verleden, maar beiden zijn ook figuren van de toekomst (Maleachi 3,22-24). De grote
geschiedenis van Israël komt als het ware op dit ene moment samen, nu Mozes en Elia in
gesprek zijn met Jezus e prate o er die s uitto ht die Hij i Jeruzale zal oltrekke .

Petrus en de andere twee leerlingen schieten wakker en zijn getuige van dit stralende
tafereel van Jezus, omringd door Mozes en Elia. Petrus voelt meteen aan hoe heel de
geschiedenis van Israël en heel Israëls hoop hier samenvloeien. Hij wil dit moment
asthoude , fi ere : Late e drie te te ou e . Maar hij eet iet at de eteke is is
a at hij ziet. Hij ka og iet egrijpe dat de heerlijkheid die zij op Jezus gelaat zien, te
maken heeft met een uittocht en met een sterven in Jeruzalem. Pas veel later, wanneer alles
volbracht is, zullen zij het gaan begrijpen, en pas dan zullen ze er ook over kunnen spreken.
De ste uit de he el oe t Jezus, a aloog aa de doops è e, Zoo e Uit erkore e :
Jezus zal de koninklijke weg gaan, dat wil zeggen de weg van de Dienaar. Maar nieuw is wat
daar a olgt: Luister aar He ! Wa t a af u ordt alles a ders.
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