
Overweging 
 
Matteüs tekent Jezus als een nieuwe Mozes, o.a. in de opbouw van zijn evangelie. 
Mozes wordt geboren in Egypte, Jezus wijkt met Maria en Jozef uit naar Egypte. 
Mozes ontsnapt aan het bevel van de Farao door de ongehoorzaamheid van twee 
vroedvrouwen, zij moesten elk nieuwgeboren jongetje doden. 
Jezus ontsnapt aan het bevel van koning Herodes om in Bethlehem alle jongetjes 
van 0 t/m 2 jaar te doden. Hij ontsnapt door de ongehoorzaamheid van de wijzen.  
Mozes zwerft 40 jaar met zijn volk door de woestijn, Jezus verblijft er 40 dagen 
Mozes ontvangt op de berg de 10 woorden als samenvatting van het onderricht  
Jezus spreekt op de berg zijn eerste grote rede uit 
 
We hebben een drietal fragmenten uit het evangelie gelezen. Fragmenten die weinig 
gemeenschappelijk hebben, maar … die zich alle drie afspelen op de berg. In de 
zorgvuldige structuur van het evangelie is die berg geen op de kaart aan te wijzen 
plek, het is verschillende keren de plaats waar gezaghebbend gesproken wordt en 
waar beslissende keuzes gemaakt worden. De eerste keer staat het woord in hfst 4,           
de berg waar de duivel Jezus naar toe leidt, hem alle koninkrijken laat zien, hem             
de macht daarover aanbiedt indien Jezus zich aan hem onderwerpt en hem aanbidt. 
Daarmee wordt aan het begin van het evangelie de vraag opgeroepen op welke 
wijze Jezus zijn macht zal uitoefenen. 
 

Matteüs laat de relatie Mozes – Jezus ook zien in de structuur van zijn evangelie.  
Die wordt bepaald door vijf grote redevoeringen, die corresponderen met de vijf 
boeken van Mozes. De eerste is de Bergrede, daar komt voor de tweede keer het 
woord berg voor. Jezus wordt getekend als iemand die het onderricht van Israël                                       
zó weet te geven dat het op nieuwe wijze als gezaghebbend overkomt.  
 
De rede zet in met de zaligsprekingen, (gelukssprekingen) negen in totaal, acht gaan 
elk over een bepaalde categorie van mensen, ze worden omlijst door de toezegging 
van het koninkrijk der hemelen, de negende is gericht tot zijn volgelingen. De 10 
woorden beginnen met het woord van de Eeuwige die zegt: Ik ben de God die jullie 
uit het slavenhuis Egypte bevrijd heb. Aanzegging van belofte en bevrijding. Zo ook 
de zaligsprekingen. Die spreekt Jezus tot de schare en die bestaat veelal uit mensen 
die behoren tot de categorie van de verloren schapen.  
 
Hij verkondigt geen algemeen geldende waarheden en geeft geen lijst van morele 
deugden. Hij spreekt helende, beloftevolle woorden tot berooide mensen, hij zegt ze 
het koninkrijk de hemelen toe. Dat zijn de beloften van God die voor mensen en deze 
aarde bedoeld zijn. Dat is de beweging van God uit die in vrede en recht, soms even 
en – naar wij hopen -  ooit eens en voorgoed naar ons toekomt. Jezus spreekt met 
gezag omdat Hij de vleesgeworden getuige is van die God, in het spoor van Mozes 
en de profeten. Dat wordt bevestigd in het verhaal van de verheerlijking op de berg. 
 
Het verhaal van de verheerlijking op de berg toont Jezus in gesprek met de twee bij 
uitstek van het onderricht, Mozes van de Tora, Elia van de actualisering daarvan in 
en door de profetie. Mannen van de berg Sinaï, van de gave van de 10 woorden en 
van godsontmoeting. Bergen zijn in de Hebreeuwse bijbel plaatsen waar hemel en 
aarde elkaar raken. Dat gebeurt ook hier in de gedaanteverandering van Jezus,                
zijn transfiguratie. 



 
 
Stralend wordt zijn gezicht, even stralend als de wolk die Jezus, Mozes en Elia 
overdekt. Een stralend wit, bij uitstek de kleur van Pasen, in de volle, nauwelijks te 
vatten betekenis daarvan. Hier wordt de Mensenzoon bevestigd en verankerd in heel 
de traditie van Israël  en wordt omgekeerd die traditie in zijn licht gesteld. Evenals bij 
zijn doop klinkt een stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde’. 
 
Petrus wil de mystieke ervaring van rakelingse nabijheid vastleggen. Dat is even 
begrijpelijk als onmogelijk. Als de Stem gesproken heeft en daarmee het beeld van 
de drie bevestigd heeft, dan is het ook voorbij, dan is Jezus weer alleen. Het visioen 
bestaat alleen bij de gratie van zien, soms even. Dan de Stem van de Eeuwige die 
angst oproept en de discipelen verlamd, zij moeten echter in beweging komen, 
daarom de stem van Jezus: ‘Sta op, wees niet bang’. Met die woorden dalen zij af. 
 
Aan het einde van het evangelie klimmen zij weer op, daar zien zij Hem en werpen 
zich neer om hem te aanbidden. Nadat heel het onderricht is gegeven, vijf grote 
redevoeringen, nadat heel de weg van Jezus is getekend in tekenen van genezing 
en heel making, nu het evangelie onmiskenbaar heeft laten zien dat Jezus alleen 
Heer is als knecht, dienaar, slaaf van mensen, eerst nu kan voluit klinken: ‘Mij is 
gegeven alle macht in hemel en op aarde’. Want nu is volstrekt duidelijk dat die 
macht niet af te leiden is uit de machten die wij kennen, maar daar haaks op staat. 
Dat zijn macht macht is naar de orde van de Eeuwige .  
 
Het is die orde die uit moet en mag gaan naar de volkeren. Tot aanvaarding van die 
orde, daartoe moeten de volken gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon 
en de Geest. In deze triniteit kan de Vader geen ander zijn dan die tot Mozes spreekt 
in Exodus 3. Zoals Mozes tot zijn volk gezonden wordt om het te bevrijden uit het 
slavenhuis Egypte, zo worden de discipelen gezonden om de volkeren te bevrijden 
uit het slavenhuis van Rome.  
 
In Matteüs 14 bidt Jezus in eenzaamheid op een berg en in hfst. 15 is een berg de 
plaats waar hij velen geneest. 
 

Drie keer is een berg bepalend voor de weg die Jezus gaat in het evangelie, in het 
geven van onderricht, in zijn verheerlijking op de berg, bij de uitzending van de 
discipelen. Eén keer gaat het over de manier waarop Jezus zelf kracht, inspiratie               
en bemoediging opdoet, door het gebed en één keer voor wat dat uitwerkt, genezing 
en heel making voor velen. 
 
Hij gaat in het spoor van Mozes, dat spoor echter is onlosmakelijk verbonden met 
een verplaatsing. Hij voert het volk de woestijn in, op weg naar een land waar het 
leven goed is. Dat nu is in de tijd van Jezus niet meer mogelijk, want Rome omvat 
heel het bewoonde. Wel kunnen we zeggen dat Israël zelf woestijn geworden was.  
 
De stad Jeruzalem in de Joodse oorlog verwoest door de Romeinen, de tempel 
geplunderd en in brand gestoken. Duizenden mensen werden gekruisigd. In de 
overlevering wordt gezegd dat na de val van de stad in de wijde omtrek daarvan 
geen boom meer overeind stond. Allemaal gekapt om er kruisen van te maken.                  
Zo rekent Rome meedogenloos af met een volk dat het Romeinse juk probeert                  



af te werpen. Voor de evangelist is het volstrekt helder dat Israël zich nooit als                         
volk alleen van de onderdrukking kan bevrijden.  
Het verhaal van bevrijding moet echter wel doorgaan, het heeft niet voor niets in 
Jezus op nieuwe wijze gestalte gekregen.  Vanuit dat gegeven mogen wij het z.g. 
‘zendingsbevel’ verstaan. Het onderricht van Israël zoals door Jezus is verkondigd  
en in hem gestalte heeft gekregen, transparant tot op de Eeuwige, dat onderricht 
moet niet tot Israël beperkt blijven, dat moet naar de volken toe. 
 
Die hoeven niet besneden te worden, het onderscheid blijft bestaan. De messiaanse 
interpretatie echter van dat onderricht zoals dat in Jezus gestalte heeft gekregen,  
dat moet aan alle volken die onder het romeinse slavenjuk doorgaan, verkondigd 
worden. Die van Israël, Ik-jullie-bevrijder-uit-slavernij, die wil en zal dat zijn tot de 
uiteinden der aarde, alle romeinse hoogmoed en militaire macht ten spijt. 
 
Lieve gemeente, de eerste berg in Matteüs fungeert als contrast voor de bergen in 
het vervolg van het evangelie. Die berg riep de vraag op hoe Jezus zijn macht zal 
uitoefenen. Het antwoord wordt gaandeweg gegeven en de bergen spelen daarbij 
een belangrijke rol. En, we moeten er niet teveel gewicht aan hechten, maar ik vind 
het zelf wel opvallend dat wij de vijf bergen waar we naar gekeken hebben, ons 
kunnen voorstellen in de vorm van een kruis. Verticaal: onderricht, transfiguratie, 
uitzending, horizontaal: gebed, transfiguratie, genezing.  
 
Het antwoord dat gegeven wordt roept door de kruisvorm de gedachtenis op aan zijn 
lijden en dood. Op de kruising echter van verticaal en horizontaal het verhaal van de 
verheerlijking van Jezus, dat in onze traditie vaak verstaan wordt als een visioen van 
Pasen, dat onmogelijke verhaal dat mogelijk wordt door het scheppende woord van 
Ik-zal-er-zijn. Volmacht in onmacht, woord van belofte en bevrijding dat wij vieren in 
de liturgie om niet aan deze werkelijkheid te bezwijken, om te blijven uitzien naar zijn  
 
Rijk dat gekomen is en komt en komen zal en zo moge het zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


