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Gedaanteverandering 

Verhaal : Een jongeman wou tijdens een jaar in Indonesië zo veel mogelijk 
geïntegreerd geraken in de lokale cultuur en ging daarvoor naar 1 van de meest 
afgelegen eilanden. Op de boottocht erheen hoorde hij een groep locals bijna 
hysterisch lachen. Hij vroeg hen wat er gaande was. Blijkbaar was het op het 
eiland de gewoonte om bij een huwelijksaanzoek de vrouw in kwestie te 
betalen in aantal koeien. Het meeste dat ooit betaald was voor een vrouw was 
5 koeien: voor de mooiste en meest perfecte vrouw die het eiland ooit gezien 
had. Het minste was een halve koe voor een vrouw die haar 
verkoopbaarheidsdatum al gepasseerd was. De mannen op de boot moesten 
enorm lachen omdat iemand 5 koeien had betaald voor een vrouw die 
maximaal 3 koeien waard was. Eens de jongeman op het eiland was, ging hij op 
zoek naar de man die 5 koeien betaald had en vertelde hem wat de andere 
eilandbewoners vertelden. Maar de man antwoordde: “ ik heb haar betaald 
wat ik vond dat ze waard was. Voor mij is ze elke koe waard. En als ze door het 
dorp wandelt, wandelt ze met opgeheven hoofd want ze weet “ik ben een 5 
koeien vrouw”. Omdat ze dat gelooft, gedraagt ze zich ook zo en ziet ze er zo 
ook uit! 

Kortom: deze vrouw veranderde van gedaante omdat iemand van haar hield en 
ik haar geloofde. Dus hoeveel te meer kunnen ook wij omgevormd worden: als 
God in ons gelooft; als Hij ons liefheeft! 

De lezingen van vandaag gaan over die omvorming; over de 
gedaanteverandering van Jezus. Petrus, Johannes en Jezus waren hem gevolgd 
naar de top van de berg en daar gebeurt het: de man die ze al zo lang volgden, 
waarvoor ze zoveel hadden achtergelaten; de man die ze hadden horen preken 
en wonderen zien doen, die man veranderde voor hun ogen van gedaante. In 
hun hart moeten ze al gevoeld hebben dat dit de Messias moest zijn, maar wat 
een ervaring moet dat geweest zijn daar op de berg! 

Hij stond tussen Mozes en Elia en over beide kennen we een gelijkaardig 
verhaal van transformatie. Mozes daarboven op zijn berg. Er was eigenlijk niets 
speciaals of vreemd aan die plek, niets miraculeus, gewoon een bergpad zoals 
er velen zijn. Maar dan, wat juist daarvoor een gewoon woestijnachtig zandpad 
was, wordt plots Gods territorium; de plaats van Gods ontmoeting; een 



doorschijnmoment van God. Hetzelfde met het brandende braambos. 
Veranderde Mozes dan meteen in een held of kreeg hij zomaar bijzondere 
inzichten? Nee, of toch pas na protesteren, mokken, tegenspartelen, … 

Dit is een verhaal dat doorgaat! Als dit verhaal waar is, dan is deze 
gedaanteverandering ook mogelijk voor elk van ons. Mensen die naar God 
luisteren, ondergaan een gedaanteverandering. Ik weet niet of jullie zulke 
mensen kennen; ik wel … mensen die van gedaante veranderen doorheen de 
jaren, door naar God te luisteren; en soms, soms is er zelfs een sterk 
doorschijnmoment. God laat mensen schitteren/oplichten. 

En Wie van jullie is er niet doorheen de jaren van gedaante veranderd?! Is het 
ontgoocheling? Verbittering? Hebben je demonen je veranderd? Of was het 
God die je gekneed heeft? 

Gewone mensen, gewone momenten, gewone tijden en plaatsen kunnen 
bijzonder worden. En eigenlijk gaat het evangelie nog verder : donkere tijden, 
moeilijke tijden … ook die Kan God omvormen. 

Tekenen daarvan zijn eigenlijk heel eenvoudig te zien: de geboorte van een 
baby kan het leven van een koppel of een familie helemaal veranderen. 
Vakantie kan iemand die moe is doen herleven; een vriendelijk woord, een 
knuffel, eenvoudige goedheid, een beetje zon, goed nieuws … het kan allemaal 
een slechte dag veranderen in een goede dag. 

Maar al deze veranderingen blijven niet duren : die baby kan een uitputtend 
wezentje worden of een heftige tiener; na de vakantie kan je gauw weer 
verzanden, of de zon maakt weer plaats voor regen. Leven is vol met hoogtes 
en laagtes, goede tijden en minder goede. 

Dan begrijp je ook dat Petrus dit topmoment wou vasthouden; er drie tenten 
wou bouwen. Heel inleefbaar voor ons, maar toch is dat niet wat er gebeurt in 
het verhaal. Nog vóór ze beneden zijn bij de afdaling hangt er al een wolk. 
Misschien zijn die topervaringen ook niet bedoeld om in te blijven hangen, 
maar als nieuwe adem, als doorstart op momenten dat je het nodig hebt. 

Die wolk dus, die wel vaker voorkomt in het leven. Maar het is in die wolk als 
ze geen uitzicht meer hebben en gedesoriënteerd zijn, verward en bang, dat 
God tot hen spreekt en hen vraagt Jezus te vertrouwen. Als de wolken zich 
stapelen, met de Paastijd in zicht, om dan te luisteren of we Gods stem niet 
ergens horen. Er zal iets van een gedaanteverandering plaatsvinden die niet 
tijdelijk is; niet voorbijgaand! Zo’n geloof groeit niet door je aan een 
topmoment vast te klampen, maar door je aan Jezus aan te klampen en Hem te 



volgen, de weg op … waar God ons leidt. Als dit verhaal waar is, dan is de 
gedaanteverandering ook mogelijk voor elk van ons. Want mensen die naar 
God luisteren, ondergaan een gedaanteverandering. Amen! 

 


