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GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER 
 

Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 
‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ (Lc 9,35) 

 

Gij, licht geboren uit het licht, 
o Jezus die de wereld redt, 

aanvaard de lof tot U gericht, 
verhoor genadig ons gebed. 

Die Schepper aller dingen zijt, 
verschijnt gekleed in sneeuwwit licht; 

wie Gij verkiest, ziet op de berg 
in zonneglans uw aangezicht. 
Hen die Gij zelf gekozen hebt, 

brengt Gij met uw profeten saam; 
en geeft door Gods getuigenis 

aan hen uw godheid te verstaan. 
Vanuit de hemel klinkt de stem 

des Vaders: luistert naar mijn Zoon; 
en wij belijden in geloof 

dat Gij als Heer des hemels troont. 
Voor ’t mensdom dat verloren ging, 
naamt Gij weleer het lichaam aan; 
geef deel aan uw verheerlijking, 

neem ons als ledematen aan. 
Uw luister openbaart zijn rijk, 
o heilige Vader, heilige Geest; 

en wij bezingen in dit lied 
dat het zo eeuwig is geweest. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heer, U bracht Petrus, Jakobus en Johannes naar een hoge berg: 
“waar zij heel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante 
veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter 
wereld maken kan... Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die 
wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert 
naar Hem.’ Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand 
anders bij hen dan alleen Jezus” (Mc 9,2-3 en 7-8 vgl. Mt 17,1-8/Lc 9,28-36).  
 
Paulus legde de symboliek uit van Uw gedaanteverandering:  
U had de wet (Mozes) en de profeten (Elia) tot voltooiing gebracht 
want toen de drie apostelen rondkeken ‘was U daar alleen’.      
Het was alleen naar U dat zij moesten kijken en luisteren, naar U 
in Wie Gods Woord werd vervuld, een glorie die U wilt schenken 
aan ons allen (2 Kor 3,15-18)  
 
De symbolen zijn heel sprekend. De wolk verwees naar de wolk 
die het volk doorheen de woestijn leidde, naar de wolk waaruit U 
tot Mozes sprak en naar de wolk die Uw aanwezigheid in de 
tempel aantoonde. Maar de tempel bent Uzelf (Joh 2,21) geworden, 
Heer. Wat Ezechiël, Daniël en Zacharias hadden voorspeld zou in 
U worden gerealiseerd: Uw Lichaam, als de hoeksteen van de 
oude orde, zou vernietigd worden. Als een gevolg daarvan zou iets 
later ook de werkelijke tempel worden afgebroken. Op het 
ogenblik van Uw Dood scheurde toen het voorhangsel van die 
tempel en werd Uw spiritueel Rijk, de nieuwe Tempel, 
geopenbaard in Uw verrezen Lichaam. Pas na Uw Dood en 
Verrijzenis, Heer, zouden de drie leerlingen die U onder het 
afdalen van de berg verbood iets te vertellen over de 
gedaanteverandering, kunnen begrijpen wat zij werkelijk hadden 
gezien en het opstaan uit de doden betekende. 
 
De Gedaanteverandering is bidden, schrijft paus emeritus 
Benedictus XVI (in zijn boek ‘Jezus van Nazareth’ deel 1, blz. 284-290). Wat er 
gebeurt wordt zichtbaar wanneer Jezus met de Vader spreekt:  
Hij wordt zozeer innerlijk één met de Vader dat Hij zelf licht wordt 
van het Licht. Wat Hij van binnenuit is, en wat Petrus in zijn 
belijdenis probeerde uit te drukken, is op dit moment ook met de 
zintuigen waarneembaar: Jezus bestaat in het Licht van God, Hij is 
als Zoon zelf het Licht.  
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Het voorgaande komt uit de ‘RONDZANG VOOR ALLES UIT HET OPENBAAR LEVEN 
VAN JEZUS’, genomen uit het tweede FIAT-boek ‘VAN GOD HOUDEN IN ZIJN 
GODDELIJKE WIL’ – blz 286. 
 

+ + + + + + + 
 
En dan hoorden we van Fr. Robert Young ook dit nog vertellen: 
“Denk eraan hoe Jezus op de berg Tabor, bij de Gedaante-
verandering, verschijnt in het mooie kleed van schitterend licht 
waarmee Hij is getooid bij Zijn Verrijzenis. Dit is HET KLEED VAN 
DE GODDELIJKE WIL dat Adam verspeelde door te kiezen voor de 
vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Op Tabor 
staat Jezus toe dat dit kleed aan de drie apostelen wordt getoond. 
Maar aan Luisa zegt Jezus dat Hij en Maria, tijdens hun hele leven, 
dit kleed – waar Zij dus wel al die tijd waren mee getooid – 
moesten verborgen houden om de mensen niet af te leiden van 
wat Hij probeerde te doen. 
 

+ + + + + + + 
 
Enkele dagen voor het feest van de Gedaanteverandering 
vernamen we het verontrustend nieuws dat er een 
spectaculaire brand was uitgebroken op de berg Tabor. 
Gelukkig werd de Transfiguratiekerk niet in de as gelegd  
(men vreesde er wel voor). 
 

+ + + + + + + 
 
De groepsbezoeken gaan ondertussen verder. En telkens betekent dit  - 
vooral het uur waarin het Boek van de Hemel samen wordt gelezen en 
besproken – een rijke verruiming van onze kennis over het Leven in de 
Goddelijke Wil. “Kennis over Mijn Wil en de deugden (zie voor dit laatste 
vooral de volumes 1 tot en met 11) is zo nodig. Naarmate de ziel de waarde 
begrijpt en er kennis over krijgt, verwerft zij door haar akten nieuwe 
waarde en rijkdom.” (vol. 13)  
Op die manier gaat men dit Leven waarderen en liefhebben én verlangen erin 
te gaan leven.  
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