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Hoofdstuk 33    
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Hebben jullie wel eens heel mooi gedroomd? Omie vertelt me vaak dat zij in 

haar droom als een vogel kan vliegen. Ze neemt dan altijd iemand mee, heel 

hoog de lucht in. Samen met die persoon, vaak een prinses, zweeft omie dan 

overal naar toe. 

En als omie dan wakker wordt heeft ze een heel blij gevoel. Het liefst zou ze dan 

verder willen dromen.  Dat begrijp ik heel goed, want het is daar in die 

‘heerlijke wereld’ van omie haar dromen zo mooi…..  

Ja, dromen over iets heel moois. Dat willen wij allemaal wel. In het volgende 

verhaal gebeurt ook iets, niet hoog in de lucht, zoals in omie haar dromen, maar 

in werkelijkheid op een hoge berg. Het lijkt wel een droom, zo mooi en ook zo 

onbegrijpelijk. Maar een droom was het niet. Daar op die hoge berg is dit 

verhaal echt waar gebeurd. Het was zelfs vele malen mooier dan de mooiste 

droom van jullie omie.  

En drie leerlingen van Jezus waren getuige. Zij hebben het ons later verteld, na 

Jezus’ opstanding uit de dood.  

 

 

Hoofdstuk 33   -  De verheerlijking op de berg   -  Mattheüs  17   :    1  -  13 

    Marcus       8   :  22  -  38    

 

Het was zes dagen later. Jezus nam zijn twaalf discipelen mee naar een hoge 

berg. Tegen negen van hen zei hij dat zij aan de voet van de berg op hem 

moesten blijven wachten. Maar Petrus, Johannes en Jakobus mochten met Jezus 

mee naar boven. 

Het gebeurde wel vaker dat Jezus een berg opging om te bidden. Maar dat nu 

drie van zijn leerlingen mee mochten was wel heel bijzonder. De vorige keer dat 

deze drie leerlingen ook alleen met Jezus mee mochten was toen Jezus het 

dochtertje van Jaïrus weer tot leven riep. Zou er nu weer iets bijzonders 

gebeuren, dat geheim moest blijven? Maar wat zou dat kunnen zijn daar boven 

op die kale berg, waar geen mens woonde? Jezus er naar vragen? Dat durfden ze 

niet. 

 

Toen ze eindelijk na een lange en zware wandeling boven op de berg 

aangekomen waren, wees Jezus hun een plekje waar ze mochten uitrusten. Zelf 

ging Jezus een klein stukje verder, waar hij zijn handen omhoog hief en begon te 

bidden. 

De drie discipelen durfden niets tegen elkaar te zeggen. Het is niet fatsoenlijk 

om te praten terwijl Jezus aan het bidden was. Ze zaten daar maar stil te 
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wachten. Maar dat duurde niet zo lang, want ze waren erg moe en alle drie 

vielen al heel snel in slaap. Zo maar op de harde grond. 

 

Terwijl de drie discipelen sliepen gebeurde daar op die hoge berg een groot 

wonder. Terwijl de Here Jezus geheel opging in zijn gebed veranderde zijn 

uiterlijk. Zijn gezicht begon te blinken, heerlijker dan de zon in de middag. Zijn 

hele lichaam straalde van hemels licht. Het was geen licht dat van boven op hem 

neerviel, nee, Jezus zelf was licht. Hij straalde zo sterk dat zelfs zijn kleren wit 

werden als verse sneeuw waar de zon op schijnt. Jezus voelde geen moeheid 

meer, geen honger en geen dorst. Hij was nu zoals hij eenmaal zal zijn bij God, 

Zijn Vader in de hemel. 

 

Jezus was blij dat God dit wonder bij hem deed. Natuurlijk wist Jezus dat dit 

niet zo bleef. Straks zou hij weer naar beneden moeten, naar de mensen die hem 

niet begrepen, ja die hem zelfs haten. Maar Jezus was dankbaar dat dit met hem 

gebeurde. Hij had gebeden om kracht om het komende bittere lijden te kunnen 

dragen en nu bekleedde God hem met deze hemelse Heerlijkheid. Jezus wist dat 

hij nu alle smaad en vernedering kon dragen, alle pijn en ook het zwaarste: God, 

Zijn Vader zou Hem verlaten al stervende aan het kruis. 

Maar nog meer bijstand wilde God de Vader deze dag zijn Zoon Jezus geven: 

twee boodschappers uit de hemel kwamen bij Jezus op de berg om hem te 

troosten en te bemoedigen en met Hem te praten over zijn sterven in Jeruzalem.  

Deze boodschappers uit de hemel waren geen engelen, maar mensen zoals Jezus 

zelf was. Mensen die wisten wat lijden was en die ook te maken hadden gehad 

met een dwarsliggend en afkerig volk. Mozes was één van hen. Veertig jaar lang 

had hij het volk van God door de woestijn geleid. De andere boodschapper was 

Elia, de felle strijder voor de Heer, in de tijd dat Israël zijn God vergeten was en 

de Baäls diende. 

Het was Jezus een vreugde hier op de berg met deze twee mannen te spreken. 

Zij hadden vroeger op deze wereld hun werk voor God gedaan en woonden nu 

in de hemel. Zo zou ook Jezus zijn werk tot het eind toe volbrengen en na alle 

leed en lijden zou ook Hij ingaan tot de eeuwige Heerlijkheid. Jezus zou sterven, 

zodat zijn volk zou mogen leven. Eén keer had Jezus die keuze gemaakt en hij 

ging niet terug: geen satan of mens zou Hem kunnen verhinderen om het werk te 

doen dat zijn Vader Hem opgelegd had. Geen Judas Iskariot en ook geen Simon 

Petrus.  

 

Toen Jezus, Mozes en Elia alles besproken hadden en het tijd werd dat Mozes en 

Elia teruggingen naar de hemel, dacht Jezus aan zijn drie discipelen. Het was 

niet erg dat ze sliepen, want wat hij met Mozes en Elia besproken had, was toch 

niet bestemd voor mensenoren.  Maar nu werd het wel tijd dat ze wakker 

werden. Ze moesten zien wat hier gebeurde zodat ze later, na zijn opstanding uit 

de dood, het aan zijn gemeente konden vertellen. 
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Jezus stond vlak naast hen toen zij de ogen opendeden. Naast Jezus stonden 

Mozes en Elia, alle drie in blinkend wit licht. 

De drie discipelen wisten niet wat ze zagen. Terwijl ze sliepen was het donker 

geworden. Maar hoe kon het hier dan zo wonderbaarlijk licht zijn? En dit was 

Jezus, dat zagen ze direct. Maar hoe kon dan alles licht en heerlijk om hem heen 

zijn? 

Niet alleen zijn gezicht schitterde van hemels licht, maar ook zijn mantel die 

normaal grijs van het stof was. 

En van Jezus keken ze naar de twee andere mannen. Zonder dat iemand het 

tegen hen zei, wisten Petrus, Johannes en Jacobus direct dat het Mozes en Elia 

waren. Zo moest Mozes geweest zijn toen hij dwars door de zee voor het volk 

Israël uitliep.  

En zo stond Elia voor die vierhonderd Baälpriesters. Op deze manier, in deze 

houding, maar dan zonder dat hemels licht. 

Jezus, Mozes en Elia…. Wat wonderlijk…. Wat een heerlijkheid! 

Maar dan was dit het teken waar de mensen om gevraagd hadden! Een teken uit 

de hemel! En dat mochten zij zien….! 

 

Vooral Petrus werd immens blij. Ergens in de oude boeken, in de profeten, stond 

dat eerst Elia moest komen en dat daarna de Messias zijn Koninkrijk zou 

stichten en zijn volk zou verlossen uit de macht van zijn vijanden. O, en kijk 

hier! Hier was Elia. De Elia die vroeger de vijanden van God gedood had. 

Nu was het helemaal duidelijk waarom Jezus geen koning van de Zeloten wilde 

worden. Jezus zou niet zelf het zwaard opnemen. Nee, deze profeet Elia zou 

voor Jezus uitgaan en hem naar Jeruzalem brengen! 

Opgewonden ging Petrus voor Jezus staan en zei: ‘Meester, wat goed dat wij 

hier zijn!  Laten we drie tenten opzetten, één voor U, één voor Mozes en één 

voor Elia!’ 

Hij meende het weer zo goed, deze haastige Petrus. Maar hij begreep niets van 

deze Verheerlijking van Jezus hier op de berg. God wilde zijn Zoon Jezus 

sterken op weg naar het kruis, naar zijn dood en het graf.  

En deze ‘dwaze’ discipel dacht dat het Heil nu begonnen was en dat Jezus toch 

een aards koning in Jeruzalem zou worden. Tenten wilde hij bouwen. Hutten 

van takken en bladeren zoals de Galileeërs dat deden tijdens het Loofhuttenfeest, 

één van de grote feesten in Jeruzalem,. 

Jezus gaf Petrus geen antwoord. Daar was het nu de tijd niet voor. Nee, de 

Verheerlijking op de berg kwam nu tot een hemels hoogtepunt. 

Mozes was er en Elia en nu kwam God Zelf om hen weer op te halen. Een 

lichtgevende wolk kwam uit de hemel en streek neer over Jezus, Mozes en Elia. 

En in die wolk was ook Gods Heerlijkheid. 

De drie discipelen beefden van angst en zelfs Petrus durfde zijn mond niet open 

te doen. Over tenten had hij het gehad…. En hier, voor zijn ogen spreidde God 

Zijn tent uit over Zijn heilige Zoon. 
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Uit de wolk kwam de Stem des Heren, de Stem van God Zelf: ‘Dit is mijn lieve 

Zoon, in wie ik Mijn welbehagen heb. Luister naar hem.’ 
Toen begrepen de drie discipelen dat God Zelf op deze berg neergedaald was.  

Doodsbang lieten zij zich op de grond vallen met hun handen stijf voor hun 

ogen. In hun oren hoorden ze nog het dreunen van die Goddelijke stem. 

Maar Jezus liep naar hen toe, boog zich voorover en zei heel rustig: ‘Kom maar 

overeind. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ 

Eigenlijk durfden ze niet, maar Jezus zei het tegen hen en daarom deden ze hun 

ogen open en keken ze om zich heen. Alles was weer gewoon. Mozes en Elia 

waren er niet meer. Jezus stond vlak naast hen. En er was geen hemels licht 

meer. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Dat was het belangrijkste voor 

hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Dit is mijn lieve Zoon, in wie ik Mijn welbehagen heb. Luister naar hem.’ 

 

Die nacht bleven ze bovenop de berg. Pas de volgende ochtend gingen ze naar 

beneden. De drie discipelen waren nog steeds erg onder de indruk van wat ze 

meegemaakt hadden. Dit zouden ze hun leven lang niet weer vergeten en straks 

zouden ze het aan de anderen vertellen. 

Maar alsof Jezus hun gedachten raadde, nee, hij kende hun gedachten, zei hij 

tegen hen: ‘Vertel aan niemand wat jullie gezien hebben. Pas wanneer de 

Mensenzoon weer is opgestaan uit de dood, dan mogen jullie dit aan iedereen 

vertellen.’ 

Deze woorden van Jezus kwamen als een koude douche over hen heen. Nu sprak 

Jezus al weer over zijn dood, terwijl zij er zo vast van overtuigd waren, dat nu 

Zijn Koninkrijk was aangebroken. Waarom was anders afgelopen nacht Elia dan 

gekomen? 
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En heel bedroefd zeiden ze: ‘Maar is het dan niet waar wat de Schriftgeleerden 

ons altijd verteld hebben dat eerst Elia moet komen om de weg van de Christus 

voor te bereiden?’ 

Jezus antwoordde: ‘Ja, dat klopt. Het is zoals de oude profeten het gezegd 

hebben. Eerst moet Elia komen om alles in orde te maken. Maar ik zeg jullie: 

Elia is al gekomen en ze hebben hem gedood. Zo zal het ook met de 

Mensenzoon gaan.’ 

 

Zonder iets te zeggen liepen ze langs de slingerende bergpaden. En terwijl ze zo 

naar beneden liepen werd het hen duidelijk wat Jezus bedoelde. De Elia die 

moest komen om de weg voor de Messias te effenen, was niemand anders dan 

Johannes de Doper geweest! Maar moest Jezus dezelfde weg afleggen als 

Johannes? Zou ook hij moeten sterven? Jezus, van wie Godzelf afgelopen nacht 

gesproken had:  

‘Dit is mijn lieve Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb.’ Ze konden het niet 

geloven. Maar dit was nu al de tweede keer dat Jezus het zei!  En de stem van 

God hadden ze toch duidelijk gehoord. 

‘Luister naar hem!’ God wist dat zij naar Jezus wilden luisteren, maar alles was 

zo vreemd, zo moeilijk te begrijpen…. 

En met een bedroefd hart volgden ze Jezus naar beneden, de berg af waar de 

andere discipelen van Jezus op hen stonden te wachten. 

 
 


