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De afgelopen weken hebben we het vaak gehad over de Giraffe. Dit is de enige 
echte. Marina heeft hem gemaakt voor haar kleinzoon Levi. De giraffe heeft ook 
een geestelijke betekenis. Met ons hoofd in de hemel en onze poten op aarde. 
Dat is onze missie. Daar gaan we vandaag over nadenken.  

Verheerlijking op de berg 
Wie kent dit schilderij (1514)? Het is het laatste werk van de Italiaanse schilder 
Rafael over de verheerlijking van Jezus op de berg. Wie zijn dat? Jezus is daar in 
gesprek met Elia en Mozes. Wie zien we nog meer? Petrus, Johannes en Jacobus. 
Die waren er ook bij. Deze gebeurtenis is de breuklijn in de drie zogenaamde 
synoptische evangeliën Mattheus, Marcus en Lucas. Voor de verheerlijking op de 
berg spreekt Jezus in de evangeliën vooral over het koninkrijk van de hemel dat 
op aarde komt, maar daarna gaat het vizier op Zijn lijden en sterven.  

Niet alleen berg maar ook het dal 
Rafael schildert niet alleen de verheerlijking op de berg maar ook wat er daarna 
gebeurt in het dal. Hier zie je dus ook dat hemel (dwz berg) en aarde (dwz dal) bij 
elkaar horen. Vandaag wil ik het vooral hebben over wat er in het dal gebeurt. 
Juist wat er daar gebeurt, heeft mij het afgelopen half jaar bemoedigt. Ik ging zelf 
namelijk dal ging. Gelukkig heb ik een Broer in de hemel die (zoals Hebreeën 4:15 
zegt):  met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk 
opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot 
zonde.  Juist in het dal mag ik mijn Broer beter leren kennen. Gelukkig de 
treurenden, de vervolgden, de hongerigen, de dorstenden.’ Hoe werkt dat in de 
praktijk?  

Als Jezus van de berg afdaalt naar het dal is het crisis. Hij heeft met Elia en Mozes 
gesproken over zijn levenseinde. Hij weet nu dat Zijn dood aanstaande is en dat 
dat wordt een ware lijdensweg wordt. En nu Jezus in het dal komt, blijken zijn 
leerlingen ook nog bar weinig geleerd te hebben. Zonder Hem zijn ze hulpeloos. 
Hoe moet dat straks als Hij er niet meer is? De afdaling van Jezus doet denken aan 
Mozes die de berg afkomt en ziet dat het volk helemaal van het padje is. Laten we 
lezen in Marcus 9:14-29. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze 
een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met 
hen aan het discussiëren waren. 15De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, 
en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. 16Hij vroeg hun: ‘Waarover 
zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ 17Iemand uit de menigte antwoordde: 
‘Meester, ik heb mijn {ENIGE} zoon naar u gebracht omdat hij door een geest 
bezeten is en niet kan praten; 18steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit 
die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij 
knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze 
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hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ 19Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn 
jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang 
moet ik jullie verdragen?  
In Lucas en Mattheus is Jezus nog scherper. Hij heeft het over een dwars en 
verkeerd volk. Jezus lijkt het even helemaal gehad te hebben met dat dwarse volk 
dat Hem zal kruisigen en met zijn leerlingen die er geen hout van kunnen.  
‘Breng hem bij me.’ 20Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed 
hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de 
grond en rolde heen en weer.  21Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier 
al last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22en hij heeft hem zelfs 
vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden.  ‘Maar 
als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’  
Het lijkt een hopeloos geval. Daarmee staat deze jongen voor de hele mensheid – 
dat verkeerde, dwarse geslacht waar Jezus het over heeft. Wij zijn vanaf onze 
geboorte -- vanaf de eerste mens Adam -- gevangen door een geest van zonde en 
ongeloof (Rom 14:23) die ons doof maakt voor onze Vader. 
23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie 
gelooft.’  Of ik iets kan doen?” In zijn frustratie met het ongelovige volk, ziet Jezus 
vooral ongeloof bij de vader. Daarom legt Hij de verantwoordelijkheid terug bij de 
vader. Werk eerst maar meer aan je eigen geloof, buddy!  
24Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’   
Dat treft Jezus in Zijn hart. Want hiervoor is Hij geboren: ons ongeloof te hulp 
komen. En als de mensen die Hij Zijn Vader wil laten kennen ook nog eens in grote 
getale naar Hem toekomen, breekt Zijn hart en bekrachtigt Gods Geest Hem met 
gezag: 25Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de 
onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik 
gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ 26Onder geschreeuw 
en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood 
achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven.  27Maar Jezus pakte hem bij 
de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. 
Deze jongen staat voor de mensheid maar ook voor de Mensenzoon. Als Jezus 
onze gebrokenheid en zonde op het kruis op zich neemt (Jesaja 53:4; 2 Kor 5:21), 
dan zal satan nog een keer zijn macht zal tonen. Jezus zal voor dood achterblijven. 
Maar dan. Die enorme Verassing! De opstanding verwijst naar de opstanding van 
Jezus als eersteling van alle mensen. (1 Kor15:22) 

De Hebreeën brief zegt over Jezus  (Heb 5:8) Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij 
moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Wat leert Jezus van deze 
heftige gebeurtenis? In de ‘eerste’ plaats leert Hij iets over de mens, en dat is 
zowel goed als slecht nieuws.  
A. Het slechte nieuws is dat het kruis nodig is voor het ongelovige volk. Het 
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belichamen van Gods geloof en liefde op het kruis is de enige manier is om het 
hart van de ongelovige mens te openen. Alleen door zijn lijdensweg kan Jezus de 
grondlegger en voltooier van ons geloof worden (Hebreeën 12:2).  
B. Maar er is ook goed nieuws. In dat ongelovige mensengeslacht blijkt een kiem 
van geloof te zijn. Daarom zal het kruis niet tevergeefs zijn; Zijn striemen zullen 
ons genezing brengen (Jes 43:5).  
Hoe belangrijk dit alles is wat Jezus leert over de mens, het allerbelangrijkste is 
wat Hij leert over het vaderhart. Zijn Vader neemt volledige 
verantwoordelijkheid voor Zijn enige Zoon (Lucas 9:38). Zijn Vader heeft genoeg 
geloof om Zijn Zoon op te doen staan uit de dood. De eerste geschriften van 
Marcus schreven de vader in de verhaal zonder medeklinkers. Deze vader spreekt 
niet namelijk alleen namens de mensheid op aarde (‘Help mijn ongeloof’) maar 
ook voor God de Vader in de hemel (ik geloof’). De afhankelijkheid van de Zoon 
op aarde van de Vader in de hemel blijkt ook uit Vs 28:  
28Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: 
‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 29Hij antwoordde: ‘Dit soort kan 
alleen door gebed worden uitgedreven.  
Dit doet me denken aan een tekst uit Hebreeën 5: 7-8: Christus heeft tijdens zijn 
leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem 
[VADER in hemel] die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege 
zijn diep ontzag voor God.8Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo 
heeft hij gehoorzaamheid geleerd.  
Op de berg leerde Hij van Elia en Mozes sprak wat Hem te doen stond en dat Hij 
zou opstaan, maar de ware verheerlijking was misschien wel in het dal. Door zijn 
lijden, in het dal, daalde de kennis van Zijn hoofd naar Zijn hart. Daar ervoer Hij 
het hart van Zijn Vader. Daar heeft Jezus Zijn opstanding door de kracht van de 
Geest met eigen ogen gezien en ervaren. Daar werd Hij als Mensenzoon omringd 
door de Vader en de Geest. Rafael heeft deze 3-eenheid op aarde prachtig 
weergegeven (Heb 5:9) En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd 
was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. 
Jezus gaat nu vastberaden naar Jeruzalem – zijn lijden tegemoet. Lucas 9:51 
schrijft: Zijn gezicht werd als steen. Verheug je en juich als je vervolgd wordt, want 
je zult rijkelijk worden beloond. Die theorie uit de Bergrede heeft Hij nu ervaren. 
Hij weet welke vreugde voor Hem in het verschiet ligt (Heb 12:2). Zijn Vader zal 
zijn kinderen terugkrijgen. De doofstomme geest van angst en oordeel in zijn 
kinderen zal plaatsmaken voor de Heilige Geest die uitroept Abba, Vader.   

Wat betekent dit voor ons? De mensen om ons heen lijken soms hopeloze 
gevallen uit een verkeerd geslacht, net als die jongen. Maar onze Vader verliest 
Zijn hoop voor Zijn kinderen nooit. Daarom brengt Hij ze naar ons – Zijn handen 
en voeten – het lichaam van Christus. Rafael beeldt de handen en voeten van God 
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heel bijbels uit als een vrouw: de bruid van Christus. Als de tempel van de Heilige 
Geest, belichaamt Zij Christus op aarde. Na Zijn Hemelvaart zit Christus als 
Mensenzoon aan de rechterhand van de Vader. Het licht van Zijn geloof en hoop 
schijnt nu op Zijn bruid als licht in de wereld. Zijn geloof bekrachtigt Zijn bruid bij 
Haar missie: Mensen overeind helpen. Vs 27: Maar Jezus (dat zijn wij dus) pakte 
hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Daarom heet onze 
kerk Rafael (net als de schilder): God geneest. 

2. Love people: geloof in de mensheid  
Elk mensenkind heeft een kiem van geloof. Paulus schrijft in Colossenzen brief: Dit 
is het mysterie voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke 
luister. (Col 1:27). Die hoop zie je bijvoorbeeld in dit gebaar van MvdPoel 
waarmee Hij zijn dierbare overleden opa Pou-Pou eerde toen hij de gele trui won.  

We zijn allemaal onderweg op onze geloofsreis ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te 
hulp.’ Dat is ook onze roep. Paulus schrijft: (Rom 8:23): ook wij zuchten in 
afwachting van de verlossing van ons sterfelijk bestaan. God schrikt niet van onze 
twijfels. God heeft namelijk veel vertrouwen in de mensen die Hij gemaakt heeft. 
En Hij is als Vader gewoon heel goed in het laten ontkiemen en groeien van 
geloof. Daarvoor stuurt Hij Zijn Zoon. Daarom heeft het Woord Zijn Goddelijke 
luister afgelegd (Fil 2:6) en is vlees geworden (Joh 1:14). Heb 2:18: Juist omdat hij 
zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die 
beproefd wordt bijstaan. Zelfs in het donkerste dal roept Zijn Geest nu in ons uit: 
Abba Vader. Niets kan ons nu meer scheiden van Zijn liefde (Rom 8:39). Juist in de 
modder komt de Giraffe tot zijn bestemming. Geloof, hoop en liefde, maar de 
meeste daarvan is de liefde (1 Cor 13:12).   

In welke dal zit jij je poten in de modder? Waar heb je bemoediging nodig? Ain’t 
no Mountain (berg) High Enough –Aint’n no valley low enough, ain’t no river wide 
enough, to keep me from getting to you.  Marvin Gaye en Tammi Terell zingen 
samen op schilderij: Beter dan remake Dianna Ross. We staan twee keer op 
schilderij.  
1. de maanzieke jongen. God de Vader en de Geest van Christus omringen je.    
2. de bruid van Christus. Remember the day I set you free, I told you could always 
count on me, Darling. From that day on, I made a vow:  I will be there when you 
want me, someway, somehow.  
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Vragen voor huisgroepen  
1. Waar is jouw dal? Welke omstandigheden hen je ervaren als donker dal? Heb je 
enig licht in het dal ervaren?  
2. In welke donkere dal roept God jou om Zijn licht te laten schijnen? Welke 
kinderen brengt Hij bij jou? Waar mag jij met je poten in de modder staan?  
3. Waar heb jij bemoediging nodig?  
Bidt voor elkaar  

 


