
 

Convegno ecumenico in Bose, een neerslag 

Joris Van Ael 

 

Van 16 tot 19 september 2007 had ik de gelegenheid het jaarlijkse 
convegno ecumenico mee te maken, georganiseerd door de bekende 
communauteit van Bose, met haar nog meer bekende prior Enzo Bianchi. 	

Een 180 personen van over heel de wereld waren er aanwezig. Een grote 
delegatie orthodoxen van de verschillende patriarchaten, katholieken, 
protestanten, kopten, Armeniërs... Men beseft, en dat is heilzaam, dat onze 
kerk niet alleen bestaat in het parochieleven, of de werking van een bisdom 
of zelfs niet in de eigenheid van onze kerk van Rome. Het Evangelie is 
een universeel zaad dat is uitgezaaid en dat in alle volken en culturen mag 
gedijen. Niettemin is het wonderbaarlijk te ervaren dat we allen met elkaar 
kunnen spreken en allen samen kunnen bidden tot dezelfde Heer, zolang 
wij vasthouden aan het Evangelie, aan de leer van de apostelen en aan de 
grote Traditie. De diepte, de ernst en de trouw waarmee we Christus en 
zijn Kerk aanhangen, is bron van ontmoeting, van wederkerig gedeelde 
vreugde om de schat die ons in Christus geschonken is. Dat merk je aan 
de verschillende bijdragen die over het thema van de Transfiguratie – want 
daarover handelden de verschillende interventies – werden gehouden 
vanuit alle hoeken van de christenheid. Het thema van de Transfiguratie 
werd behandeld vanuit de Schrift, vanuit de liturgie, vanuit de 
hymnografie, de iconografie en ook betrokken op de levende situatie van 
de mens van vandaag. Inderdaad, wij worden er allen door bekoord om 
het hart van ons geloof te relativeren, om de grote mysteries van ons geloof 
naar het domein van de beeldspraak te verwijzen en ze alle ervaarbare 
realiteit te ontzeggen. Ten hoogste vertolken ze nog een hoop die in ons 
hart leeft. Nochtans zijn deze mysteries niet ver weg, we kunnen ze 
meemaken, doorleven en van binnenuit herkennen. Het ontbreekt ons 
echter nog al eens aan goed onderricht en aan werkdadig geloof. Nu, in 



het colloquium van Bose, konden we ons laten binnenvoeren in een meer 
fundamentele catechese dan we meestal gewoon zijn. De slotconferentie 
van Bisschop Kallistos Ware, bekend om zijn geschriften en om zijn 
ongewone kennis van de Grote Traditie, mag ons even binnenvoeren in 
een diepgaande beschouwing over de Transfiguratie van de Heer. Zijn 
voordracht werd ongemeen hartelijk toegejuicht door heel het bonte 
gezelschap daar aanwezig. Ze laat zien hoe een diepgaand binnendringen 
in het hart van ons geloof door de kerken wordt herkend en vreugde geeft. 
Maar ze reikt ook een sleutel aan voor ons leven van elke dag. Ik zou zelfs 
zeggen: dé sleutel, die niet meer of min is dan het mysterie van Christus, 
mensgeworden, gestorven en verrezen. Durven we ons leven in deze 
werkelijkheid plaatsen? Veel leesvreugde.  

 

De transfiguratie van Christus en het lijden van de wereld. 

Bisschop Kallistos 

 

Slotconferentie door Bisschop Kallistos (Ware) op het convegno 
ecumenico, 19 september 2007 te Bose Vertaald uit het Frans.  

Laten we deze namiddag beginnen met de vraag die Ivan Karamazov aan 
zijn broer Aliocha stelde, in het meesterwerk van Dostoïevski, De 
Gebroeders Karamazov: beeld je in, zegt hij, dat de lotsbestemming van 
de wereld in je handen lag, en dat je, om de mensen definitief gelukkig te 
maken, om hun uiteindelijk vrede en rust te verschaffen, al was het maar 
één enkel schepsel, een klein kindje, zou moeten laten folteren, en dat je 
op zijn tranen het toekomstig geluk zou moeten bouwen, zou je instemmen 
om een dergelijk geluk te bouwen op deze voorwaarden? Aliocha 
antwoordde: Neen, ik zou er niet mee instemmen.  

Als wij menselijke wezens, een dergelijk voorstel niet zouden aanvaarden, 
waarom heeft God – schijnbaar – er dan wel mee ingestemd? Hoe kunnen 
wij het tragisch mysterie van het onschuldig lijden, in heel de wereld 



rondom ons aanwezig, verzoenen met ons geloof in een God van liefde?  

Wat moet in deze ons antwoord zijn aan Ivan Karamazov?  

U zal hebben opgemerkt dat ik – met in het achterhoofd het onderscheid 
dat o.a. door de filosoof Gabriel Marcel is gemaakt – gesproken heb van 
het mysterie en niet van het probleem van het kwaad en het onschuldig 
lijden. Een probleem vraagt een intellectueel kopbreken, is een soort 
vraagstuk dat kan opgelost worden en ontcijferd door heldere gedachten 
en logische reflexie. Het kwaad evenwel, als mysterie, kan gewoonweg 
niet verklaard worden door rationele argumentatie. Een mysterie is een 
realiteit die omgevormd moet worden door het doen, teneinde doorzichtig 
te worden voor het denken.  

Een mysterie is iets dat slechts opgelost kan worden, in de mate van het 
mogelijke door de persoonlijke ervaring, de persoonlijke participatie en 
het mee-lijden. We kunnen het lijden niet begrijpen, tenzij we erin 
betrokken zijn. Daarin is nu juist de betekenis gelegen van de Kruisdood: 
God overwint er, in Christus, het kwaad, omdat Hij het in zijn eigen 
persoon ondergaat en al de gevolgen ervan meemaakt tot het einde, zonder 
de minste reserve.  

Vincit qui patitur. Onze God is een geëngageerde God: Jezus, die de zijnen 
in deze wereld heeft liefgehad, betoont hun ook zijn liefde ten einde toe 
(Joh. 13,2). Als we op deze wijze het mysterie van het lijden en het kwaad 
benaderen en zoeken om iets toe te voegen aan het korte en raadselachtige 
antwoord van Aliocha, is het goed om ook die andere woorden van 
Dostoïevski in herinnering te brengen: De Schoonheid zal de wereld 
redden.  

Voorzeker, wij kunnen niet beginnen om het lijden te begrijpen zonder 
erin betrokken te zijn; maar tezelfdertijd mogen we niet toelaten dat een 
dergelijke betrokkenheid ons de aanwezigheid zou doen vergeten van de 
goddelijke en reddende Schoonheid in de schoot zelf van deze gevallen 
wereld. Maar wat heeft de Schoonheid ons te zeggen over het heil van de 
wereld? Wanneer we op tv een Afrikaans kind zien sterven van honger, of 



een gijzelaar zien folteren in Irak, welke zin heeft het dan om over 
Schoonheid te spreken? Wat is de diepe betekenis van de woorden van 
Dostoïevski? Zijn zij louter een vorm van vlucht uit de werkelijkheid of 
integendeel een vitale sleutel ten aanzien van de tragedie van deze wereld.  

Het hoogste evenement waardoor de goddelijke Schoonheid aan het 
mensengeslacht is geopenbaard is de Transfiguratie van Christus op de 
berg Thabor. Bij de vespers van dit feest zingen de orthodoxe gelovigen: 
Vandaag, op de berg van gedaante veranderd, openbaarde Christus, in 
zijn eigen persoon aan de leerlingen: de menselijke natuur bekleed met de 
oorspronkelijke schoonheid van het beeld.  

Welk licht werpt de goddelijke Schoonheid van Christus getransfigureerd 
op het mysterie van het lijden? Welke band is er tussen de glorie van de 
berg Thabor en de angst en de wanhoop van de wereld?  

Een glorie schitterender dan het licht  

Wij beschouwen eerst de betekenis van de glorie geopenbaard op de 
Thabor, vervolgens zullen we de relatie onderzoeken tussen de twee 
bergen: Thabor en Golgotha. Dit aan de hand van twee vragen: Vooreerst: 
wat is de aard van de glans, die als een licht afstraalt van het gelaat en de 
kleren van de Verlosser op het ogenblik van de Transfiguratie?  

Vervolgens: wat is het verband, als er al een is, tussen de heerlijkheid van 
de Transfiguratie en de ontlediging van Christus in de hof van Ghetsemane 
en op Golgotha?  

Met betrekking tot de Transfiguratie vermeldt het evangelieverhaal dat het 
gelaat van Christus schitterde als de zon (Mt. 17,2). Op dit punt zijn de 
Griekse Vaders en de liturgische teksten explicieter en zetten ze een stap 
verder. Het gelaat van Christus, zo verklaart Johannes Chrysostomos, 
schitterde niet zoals de zon, maar méér dan de zon. De Vaders zijn hier 
verbazingwekkend eensgezind in hun onderricht: de heerlijkheid van de 
Thabor is een licht dat niet alleen natuurlijk is maar bovennatuurlijk. Het 
is niet louter een materiele en geschapen lichtgloed, maar de spirituele en 
ongeschapen glans van de Godheid. Het is een goddelijk licht.  



Op het einde reeds van de tweede eeuw verklaarde Clemens van 
Alexandrië dat de apostelen, aanwezig op de Thabor, - Petrus, Jacobus en 
Johannes – het licht niet gezien hadden door middel van hun natuurlijk 
zintuiglijk waarnemingsvermogen, want de lichamelijke ogen kunnen het 
licht van de Godheid niet zien, tenzij zij omgevormd zijn door de 
goddelijke genade. Het licht (van de Thabor) is geestelijk. Het is niet in 
zijn volheid aan de leerlingen geopenbaard, maar slechts in de mate van 
hun geschiktheid om het waar te nemen.  

Het is met name dit wat het apolytikion van het feest bevestigt: Op de berg 
zijt Gij van gedaante veranderd, O Christus onze God. En uw leerlingen 
aanschouwden uw heerlijkheid voor zover zij het konden. Om de 
uitdrukking van Gregorius de Theoloog te hernemen: Het licht (van de 
Thabor) is te fel voor de menselijk ogen. Het is een licht, zoals Maximus 
de Belijder het uitdrukt, dat de werking van de zintuigen overschrijdt.  

Dergelijke bevestigingen, en zeer gelijkaardige, komen steeds terug in de 
verschillende liturgische teksten van het feest Zo wordt er van het 
Thaborlicht gezegd dat het niet materieel is, oneindig, niet te benaderen, 
een heerlijkheid schitterender dan het licht. Kortom, het is niets anders 
dan de heerlijkheid van de Godheid, een stralende en goddelijke 
schittering. Zoals Dionysius de Areopagiet het schrijft is het licht 
bovenwezenlijk of boven het zijn zelf (hyperousios).  

 

Als dan in de 14de eeuw, Gregorius Palamas onderlijnde dat het licht van 
de Thabor identiek is met de ongeschapen energieën van God, deed hij 
niets anders dan de bestaande traditie van de Vaders samenvatten die meer 
dan 1000 aan hem voorafgaande jaren besloeg.  

Over dit ongeschapen en niet materiele licht dat van de getransfigureerde 
Verlosser afstraalde, kunnen we bevestigen dat het ons minstens vier 
fundamentele werkelijkheden openbaart: de heerlijkheid van de Heilige 
Drie-Eenheid, de heerlijkheid van Christus als God geïncarneerd, de 
heerlijkheid van de menselijke persoon, de heerlijkheid van de gehele 
geschapen kosmos.  



Ten eerste dus is het Thaborlicht een licht van de H. Drie-Eenheid.  

Dat is het wat de Kerk zing bij dit feest: Op deze dag op de Thabor, 
openbaart Christus, die het licht is dat de zon voorafging, op mystieke 
wijze het beeld van de H. Drie-Eenheid. Als trinitaire celebratie staat het 
feest van Transfiguratie dicht bij het feest van exact 8 maanden eerder: 
Theofanie of Epifanie. Beide zijn feesten van het licht. Feitelijk wordt het 
feest van Theofanie in het Grieks algemeen ta phôta, de lichten, genoemd. 
De parallel gaat echter nog verder: beide feesten zijn evenementen waar 
ten volle het gemeenschappelijk handelen van de Drie Personen van de 
Godheid wordt gemanifesteerd. Bij de doop van Jezus weerklinkt de stem 
van de Vader vanuit de hemel en getuigt dat Christus zijn welbeminde zoon 
is, terwijl de Geest van de Vader neerdaalt onder de gedaante van een duif 
om te blijven rusten op Hem (Mt. 1, 9-11).  

Diezelfde drievoudige configuratie verschijnt ook op de berg Thabor: de 
Vader spreekt uit de hemel, legt getuigenis af van de Zoon, terwijl de H. 
Geest bij deze gelegenheid aanwezig is, niet onder de gedaante van een 
duif maar in een lichtende wolk. Met het oog op de dit trinitaire 
perspectief van de Transfiguratie, verkondigen de orthodoxe gelovigen in 
het exapostilarion van de metten van het feest: Op deze dag op de Thabor, 
o Woord, hebben wij in de manifestatie van Uw Licht de Vader gezien als 
Licht {.....} en de Heilige Geest als Licht, heel de schepping verlichtend.  

Op de tweede plaats, zijnde een trinitair feest, is de heerlijkheid van de 
Transfiguratie in meer specifieke zin een christologische heerlijkheid.  

Het ongeschapen Licht dat afstraalt van de Heer Jezus openbaart Hem als 
ware God uit de ware God {....}, Eén in wezen met de Vader, volgens de 
woorden van onze Credo. Tezelfdertijd, en ofschoon het schittert van een 
niet materiele heerlijkheid, blijft het menselijk lichaam van de Heer op de 
Thabor ten volle materieel en menselijk. Zijn geschapen vlees wordt niet 
te niet gedaan of opgeslokt, maar eenvoudigweg transparant gemaakt, 
zodat de goddelijke glorie door het lichaam heen straalt. Zoals ook de 
hymnografie van het feest het uitdrukt, haar verwoording vindend in de 
taal van de christologische definitie van Chalcedon en van het vijfde 



oecumenische concilie, is Christus op de berg geopenbaard als een 
persoon uit twee naturen en ten volle in elk van hen. Door de 
christologische implicaties van de Transfiguratie te interpreteren zouden 
we kunnen zeggen: niets is weggenomen, niets is toegevoegd.  

Niets is weggenomen: getransfigureerd op de berg Thabor, blijft Christus 
volop menselijk. Niets is toegevoegd: de eeuwige glorie op de Thabor 
geopenbaard is iets wat de geïncarneerde Christus altijd heeft bezeten, 
vanaf het eerste ogenblik van zijn conceptie in de schoot van Maria. De 
glorie behoort Hem gedurende heel zijn aardse leven. Zelfs in de 
ogenblikken van de diepste vernedering, bij zijn doodstrijd in de hof van 
Ghetsemane, of als Hij zijn verlatenheid uitschreeuwde op het kruis, blijft 
het woord van de H. Paulus gelden: In Hem woont lichamelijk heel de 
volheid van de Godheid (Kol. 2,9). Het verschil is eenvoudig hierin 
gelegen: op andere momenten van zijn leven op aarde blijft de goddelijke 
glorie, ofschoon in waarheid aanwezig, verborgen onder de sluier van het 
vlees. Maar dààr, op de top van de berg Thabor voor één ogenblik, wordt 
de sluier doorzichtig en openbaart de glorie zich ten dele. Bij de 
Transfiguratie nochtans heeft geen enkel verandering plaats in Christus 
zelf. De transfiguratie gebeurt eerder bij de apostelen. Zoals Johannes van 
Damascus het stelt: Christus is van gedaante veranderd, niet door aan te 
nemen wat Hij niet was, maar door aan zijn leerlingen te openbaren wàt 
Hij was, door hen de ogen te openen. En Andreas van Kreta voegt eraan 
toe: Op dat ogenblik werd Christus niet méér stralend of méér verhoogd, 
verre van daar. Hij bleef wat Hij tevoren was. Zoals Paul Evdokimov 
schrijft: Het evangelieverhaal spreekt niet over de transfiguratie van de 
Heer, maar over deze van de apostelen. Het feest van de Transfiguratie 
plaatst ons dus voor de reddende paradox van ons christelijk geloof: Jezus 
is helemaal God en tezelfdertijd helemaal mens, maar desalniettemin één 
énkele persoon en geen twee. We zouden er goed aan doen elk jaar, op 6 
augustus, met de grootste helderheid en nederigheid deze dubbele volheid 
van de Mensgeworden Verlosser te overwegen: de volmaaktheid van zijn 
goddelijkheid en de niet verminderde integriteit van zijn mensheid.  

Ten derde: de Transfiguratie openbaart ons niet slechts de glorie van de 



Drie-Eenheid, niet enkel de glorie van Christus – één persoon in twee 
naturen – maar ook de glorie van onze eigenste menselijke persoon. In de 
Transfiguratie gaat het niet louter over de openbaring van wat God is, maar 
eveneens van wat wij zijn.  

Als we naar Christus kijken, getransfigureerd op de berg, zien wij onze 
menselijke natuur – onze geschapen persoon – verenigd met God, 
helemaal vervuld met het leven en de ongeschapen glorie, doordrongen 
van de goddelijke energieën, terwijl zij (=onze menselijke natuur) 
helemaal menselijk blijft. We zien de menselijke natuur zoals ze was in 
het begin, in het Paradijs, voor de zondeval. We zien haar ook zoals ze zal 
zijn op het einde, in de komende tijden na de eindtijdelijke verrijzenis. Het 
is duidelijk dat de eindtoestand van de menselijke natuur onvergelijkelijk 
hoger is dan de begintoestand. De Transfiguratie heeft – in deze – een 
eschatologisch karakter. Ze is volgens de woorden van Basilius de Grote, 
de aanvang van de roemrijke parousie of wederkomst van Christus.  

De Transfiguratie van Christus toont ons dus de vergoddelijking van de 
menselijk natuur, volgens de uitdrukking van St. Andreas van Kreta. Als 
wij deze betekenis van de leer van de vergoddelijking (theôsis) willen 
verstaan is het goed om deel te nemen aan het officie van de vigilie van 
het feest van Transfiguratie en aandachtig te luisteren naar wat wordt 
gezegd en gezongen. Christus, getransfigureerd op de berg, toont ons de 
volle maat van onze menselijke mogelijkheden, de ultieme capaciteit van 
onze menselijke natuur in het meest ware en verhevene dat zij bezit. De 
hymne van het voor-feest, kondakion genoemd zegt: Op deze dag, in de 
goddelijke gedaanteverandering, schittert heel de menselijke natuur op 
goddelijke wijze en vol vreugde roept zij uit...  

Maar dit is niet alles, - en zo kom ik tot het vierde punt – dat zeer 
belangrijk is voor onze hedendaagse wereld: Christus, getransfigureerd, 
openbaart ons niet alleen de heerlijkheid van de menselijk persoon, maar 
ook van heel de materiele schepping.  

Gij hebt de hele schepping geheiligd door uw licht, zingt de orthodoxe 
Kerk bij de vespers van het feest. De transfiguratie heeft een kosmische 



draagwijdte, want de mensheid moet niet verlost worden vàn de wereld 
maar mét de wereld. De berg Thabor anticipeert de eindtijdelijke toestand, 
aangekondigd door St. Paulus wanneer de schepping, integraal, bevrijd zal 
zijn van de slavernij van de vergankelijkheid en zij zal binnengaan in de 
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods (Rom. 8,21).  

Anders gezegd, op de berg Thabor, zien we niet slechts een menselijk 
gelaat in heerlijkheid omgevormd. Inderdaad, de kleren van Christus, ook 
zij, schitteren (Mt. 17,2). Het licht van de Thabor transformeert niet alleen 
het lichaam van de Verlosser, afgezonderd van de rest, maar evenzeer alle 
materiele objecten die ermee geassocieerd zijn, meer bepaald de kleren –
door mensenhanden gemaakt – die Hij draagt. Zo, door verruiming, 
omhelst het licht van de Thabor, potentieel, alle materiele werkelijkheden. 
Niet slechts elk menselijk gelaat, maar ook elk materieel object is geschikt 
om getransfigureerd te worden. In het licht van dit unieke gelaat dat 
getransfigureerd is, in het licht van deze bijzondere kleren die wit zijn 
geworden en lichtend, hebben alle menselijke aangezichten een 
vernieuwde glans gekregen en hebben alle gewone dingen een nieuwe 
diepte gekregen.  

En in de ogen van zij die werkelijk in de getransfigureerde Christus 
geloven, is niets klein, niets zonder betekenis, niets verachtenswaard. Alle 
geschapen werkelijkheden kunnen, integendeel, krachtlijnen worden van 
de ongeschapen energieën van God. De glorie van de Brandende 
Braamstruik is rondom ons, ze wacht om van haar sluier ontdaan te 
worden.  

De twee bergen van Thabor en Golgotha  

Het is nu tijd om op onze eerste vraag terug te komen: op welke wijze laat 
de heerlijkheid van Christus, getransfigureerd op de berg – de heerlijkheid 
van de H. Drie-Eenheid, de heerlijkheid van het geïncarneerde Woord, de 
heerlijkheid van de menselijke persoon, de heerlijkheid van heel de 
schepping – op welke wijze laat deze heerlijkheid ons toe om het mysterie 
van het lijden te begrijpen? Hoe helpt ze ons om een antwoord te vinden 
op onze angsten, onze woede en op de wanhoop van onze broeders en 



zusters in Beslan of in Sudan, en op de gevoelens met betrekking tot deze 
tragedies die ons hier of in mijn stad Oxford benemen?  

Het is zeer goed, zult u mij zeggen, om te spreken over de Brandende 
Braamstruik die ons omgeeft, maar hoe kunnen wij van deze mooie 
woorden een levende realiteit maken? Een antwoord, of tenminste een 
begin van een antwoord gaat dagen als wij de context beschouwen waarin 
de transfiguratie van Christus heeft plaatsgehad. Wat gaat er – in het 
evangelisch verhaal – aan de Transfiguratie vooraf, en wat komt erna?  

In de drie synoptische evangelies, Mattheus, Marcus en Lucas, vinden we 
dezelfde opeenvolging van gebeurtenissen: Op de weg van Caesarea van 
Philippus doet Petrus zijn beslissende geloofsbelijdenis: Gij zijt de 
Christus, de Zoon van de levende God (Mt. 16, 16). Jezus gaat verder door 
zijn nakende passie te voorzeggen, zijn dood en zijn verrijzenis (Mt. 16, 
21). Petrus neemt er aanstoot aan, maar Christus wijst hem terecht en 
onderlijnt dat niet alleen Hij, maar allen die verlangen leerlingen te zijn, 
geroepen zijn de weg van het vrijwillige lijden te volgen: Dan zegt Jezus 
tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door 
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen (Mt. 16,24).  

Leerling zijn betekent zijn kruis dragen. Vervolgens kondigt Christus aan 
dat Hij zal teugkeren in heerlijkheid (Mt. 16,18). Onmiddellijk hierna 
komt het verhaal van de Transfiguratie: Zes dagen later nam Jezus Petrus, 
Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op 
een berg, waar zij alleen waren (Mt. 17,1).  

Deze opeenvolging van verhalen is niet louter toevallig zo aaneengesloten. 
Ze drukt integendeel een vitale en absoluut noodzakelijke wederkerige 
afhankelijkheid uit op het spirituele vlak. Vooreerst – en dat is helemaal 
evident – verifieert de transfiguratie de belijdenis van Petrus. Inderdaad, 
Jezus is niet alleen Mensenzoon, Hij is ook de zoon van de levende God. 
Thabor bevestigt de verkondiging door Petrus van de goddelijkheid van 
Christus. Maar de Transfiguratie moet ook begrepen worden in het licht 
van de erop volgende dialoog op de weg van Caesarea van Philippus. Het 
is inderdaad geen toeval, als onze Heer over zijn lijden spreekt en over de 



universele roeping om zijn kruis te dragen, juist voor de openbaring van 
zijn goddelijke heerlijkheid op de Thabor. Hij houdt er integendeel aan, 
de wezenlijke band te onderlijnen tussen de heerlijkheid en het lijden.  

Zodoende suggereert de context van de Transfiguratie ons een mogelijk 
weg om het mysterie van het onschuldig lijden te benaderen. De 
heerlijkheid en het lijden zijn niet van elkaar los te maken in het heilswerk 
van Christus. Thabor en Golgotha zijn sterk verbonden. De Transfiguratie 
kan niet echt begrepen worden tenzij in het licht van het Kruis. Zoals ook 
het Kruis niet echt kan begrepen worden tenzij in het licht van de 
Transfiguratie en van de Verrijzenis.  

Hoe meer en hoe dieper wij doordringen in het relaas van het Evangelie, 
hoe helderder dit wordt. Wie zijn inderdaad de drie leerlingen die Jezus 
vergezellen op de top van de berg? Het zijn Petrus, Jacobus en Johannes. 
En wie zijn de leerlingen die er bij zijn in de hof van Ghetsemane? Het 
zijn dezelfden: Petrus, Jacobus en Johannes (Mt. 26,37). Men kan 
aanvoeren dat, als in beide gevallen dezelfde drie leerlingen erbij waren, 
het om de dichtst betrokken leerlingen van Jezus ging, een soort 
binnenkring in de kring van de twaalf. Dat is zeker zo, maar tegelijkertijd 
is er een diepere betekenis die moet ontdekt worden. Zoals Christus niet 
toevallig spreekt over de noodzaak om zijn kruis te dragen, juist voor de 
Transfiguratie, zo is het evenmin toevallig dat dezelfde drie leerlingen 
aanwezig zijn op de top van de Thabor èn tevens bij de doodstrijd van 
Jezus in Ghetsemane. Getuigen van zijn ongeschapen heerlijkheid, zijn zij 
ook getuigen van zijn intense angst.  

Laten we ons nu afvragen: waarover spreken Mozes en Elia met Christus 
terwijl zij zich samen met Hem in de schittering van de Thabor bevinden? 
Volgens Lucas spraken zij over niets anders dan over zijn nakende uittocht 
in Jeruzalem, over zijn aanstaande dood op het Kruis (Lc. 9,31). Wekt dit 
geen verwondering? Omhuld met het eeuwige Licht, spraken zij niet over 
de transcendente gelukzaligheid van het Koninkrijk der hemelen, maar 
over de zichzelf prijsgevende ontlediging van de Kruisdood. Dàt geeft een 
exacte aanwijzing aan van  



de wijze waarop de Transfiguratie moet begrepen worden in het licht van 
de Kruisdood en, op wederkerige wijze, hoe de Kruisdood moet begrepen 
worden in het licht van de Transfiguratie. Ja, er is een kruis geplant op de 
top van de Thabor. En, Op dezelfde wijze, mogen en moeten we, achter 
de sluier van de gekruisigde Christus en van het bloedend vlees op 
Golgotha, de aanwezigheid onderscheiden van het ongeschapen licht.  

De heerlijkheid en het lijden zijn twee aspecten van hetzelfde ondeelbare 
mysterie. Paulus bevestigt dit: Zij hebben de Heer der heerlijkheid 
gekruisigd (1Cor. 2,8). Christus is evenzeer de Heer der heerlijkheid als 
Hij sterft op het Kruis als wanneer Hij verheerlijkt wordt op de Thabor.  

Dit Thabor-Golgotha syndroom, zoals men het zou kunnen benoemen, 
vinden we terug in de liturgische teksten van het feest van 6 augustus. Zo 
beschrijven de eerste twee stichieren van de grote vespers heel 
betekenisvol: Alvorens te streven op het Kruis, o Heer... . In dezelfde 
geest, bij de metten, begint de eerste stichiere van de lauden met deze 
woorden: Voorafgaand aan het kostbaar Kruis en aan Uw lijden... . De 
band tussen de Transfiguratie en de Kruisdood is op dezelfde wijze 
onderlijnd in het kondakion van het feest: Op de berg zijt Gij van gedaante 
veranderd, o Christus onze God, en uw leerlingen aanschouwden uw 
heerlijkheid, voor zover zij het konden, zodat zij, U ziende op het Kruis, 
zouden weten dat Uw lijden was gewild.... Het is dus terecht dat de 
leerlingen van Christus, op het moment van de Kruisdood zich de 
theofanie op de Thabor herinneren en dat zij begrijpen dat Golgotha 
evenzeer een theofanie is. De Transfiguratie en de Passie moeten in 
wederkerigheid begrepen worden en eveneens, dat is duidelijk, in relatie 
tot de Verrijzenis.  
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Zojuist zagen we wat juist voor de Transfiguratie gebeurt. Laten we nu 
een blik werpen naar wat onmiddellijk erna gebeurt. In de drie synoptische 
evangeliën, Mattheus, Marcus en Lucas, treffen we eens te meer dezelfde 
opeenvolging van gebeurtenissen. Met de Heer de berg afdalend, worden 
de drie leerlingen onmiddellijk geconfronteerd met een tafereel van 
verwarring en droefheid. Een ziek kind, lijdend aan epileptische toevallen, 
en een vader die in zijn angst uitroept: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp 
(Mt. 17, 14-18); de andere leerlingen aan de grond genageld en onmachtig 
hem te helpen (Mc. 9,14-27). Eens te meer is hier geen sprake van een 
toevallige aaneenschakeling. Petrus verlangt boven op de berg te blijven 
door er drie tenten te bouwen, drie heiligdommen om het visioen te doen 
duren (Mt. 17, 4). Maar Jezus laat het niet toe: Hij houdt eraan dat ze allen 
terug naar de vlakte afdalen. De betekenis is duidelijk: wij krijgen geen 
deel aan de genade van de Transfiguratie door ons te isoleren van het lijden 
van de wereld, maar door er onszelf in te betrekken. Ons dagelijks leven 
wordt juist in die mate getransfigureerd waarin wij – elkeen volgens zijn 
eigen situatie – het lijden delen, de eenzaamheid en de moedeloosheid van 
de mannen en vrouwen rondom ons.  



Zo is de band tussen de glorie op de berg Thabor en de angst en de 
wanhoop van de wereld. Zo luidt de boodschap van de getransfigureerde 
Heer voor het menselijke ras dat ondergedompeld is in lijden. Zo is de 
betekenis van de Transfiguratie voor de hedendaagse wereld. Alles, alle 
dingen zijn geschikt om getransfigureerd te worden, maar een dergelijke 
transfiguratie is slechts mogelijk doorheen de poort van het Kruis. Dàt 
zingt de orthodoxe Kerk elke zondag bij de metten en verkondigt: Zie, 
door het kruis kwam er vreugde over de hele wereld....  

Doorheen het Kruis: ja, er is geen andere weg. Voor Christus zelf, voor 
allen die betrachten om ledematen van Christus te zijn, lichaam te zijn, 
gaan heerlijkheid en lijden samen. In ons leven, zoals ook in dat van 
Christus, maken de twee bergen van Thabor en Golgotha één enkel 
mysterie uit. Christen zijn, is tegelijkertijd deel krijgen aan de ontlediging 
en aan het offer van het kruis, anderzijds is het deel krijgen aan de grote 
vreugde van de Transfiguratie en de Verrijzenis. We zijn samen met 
Christus in de heerlijkheid van de top van de berg, wij zijn evenzeer samen 
met Hem in Ghetsemane en op Golgotha.  

De paradox van het lijden en het kwaad, zegt de Russische filosoof 
Berdiaeff, wordt opgelost in de ervaring van het medelijden en de liefde. 
Dat is niet alleen zo voor ons maar ook voor God, geïncarneerd. Onze God 
is een geëngageerde God. Hij geeft geen antwoord in woorden op de vraag 
van Ivan Karamazov. Zijn antwoord is uitgedrukt in het leven, doorheen 
zijn deel hebben aan ons lijden, doorheen zijn liefde in lijden betoond. Zijn 
Transfiguratie is voor ons een bron van genezing, juist omdat het geen 
manier inhoudt om te ontsnappen aan het kwaad en aan de vervreemding 
van de gevallen wereld, maar een onvoorwaardelijk engagement in het 
hart zelf van de werkelijkheid.  

De Transfiguratie leidt naar het Kruis, en het Kruis leidt naar de 
Verrijzenis: daar ligt onze vaste hoop.  

De titel van de conferentie luidde: De Transfiguratie van Christus en het 
lijden van de wereld. Zij had ook kunnen luiden: Het lijden van Christus 
en de Transfiguratie van de wereld.  



Ja, Dostoïevski had gelijk: De Schoonheid zal de wereld redden. Maar ook 
Jesaja heeft gelijk als hij zegt: En toch, onze ziekten heeft Hij gedragen, 
en onze smarten getorst (Jes. 53,4).  

De Schoonheid die de wereld redt is, in alle waarheid, de ongeschapen 
Schoonheid die op Thabor straalt. Maar dezelfde ongeschapen 
Schoonheid openbaart zich evenzeer in het offer van het Kruis. De 
Transfiguratie van Christus laat niet toe om ons aan alle lijden te 
onttrekken, maar ze maakt ons lijden drager van leven en scheppend. 
Laten we ons deze zo sterke woorden van de Apostel Paulus herinneren: 
Wij sterven, maar blijven leven, wij treuren maar zijn altijd blij (2 Cor. 6, 
9-10).  
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