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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 9/16: De transfiguratie van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ . 
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm . 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling door M.V. Update 19-12-2015 

 

De achtergrond van de transfiguratie 
In Mattheüs hoofdstuk 16, wordt de discipelen voor de eerste keer verteld dat Jezus Christus moet 
sterven! Het vers waarin Jezus dit feit onthult is vers 21. Vergelijk Mattheüs 17:22-23; 20:17-19. 
Hoe reageerde Petrus op deze aankondiging van de Heer? (omcirkel het juiste antwoord). 

a. Heer, laat het zijn naar Uw Woord (vergelijk Lukas 1:38). 
b. Heer, alhoewel ik het niet begrijp, U hebt gesproken en dan moet het zo zijn!  
c. Ja Heer, want ik geloof alles wat de Schrift leert; het is nodig voor de Messias te lijden 

en daarna Zijn heerlijkheid binnen te gaan (vergelijk Lukas 24:25-27, 44-46).  
d. Heer, dit zal beslist niet met U gebeuren! Heer, U weet niet wat U zegt! (Mattheüs 

16:23) (Noot: het gevaar van zoiets te zeggen wordt gezien in Mattheüs 16:23).  
Hiervóór had Petrus nog een geweldige geloofsbelijdenis gedaan: “U bent de Christus, de Zoon 
van de levende God” (Mattheüs 16:16). Petrus begreep dat de term “Christus” of “Messias” ver-
wees naar niemand minder dan Gods gezalfde Koning.  
Petrus was ook vertrouwd met de vele oudtestamentische passages die het heerlijke bestuur be-
schrijven van de koninklijke Messias (zoals Jesaja 2:2-5; 9:6-7; 11:1-10; Jeremia 23:5-8; 33:15-16; 
Daniël 2:44; 7:13-14; Zefanja 3:15; etc.). Hij begreep blijkbaar niet de enkele oudtestamentische 
passages die stelden of impliceerden dat de Messias moest sterven (Daniël 9:26; Jesaja 53; Psalm 
22; Genesis 3:15; Zacharia 12:10; etc.).  
Petrus faalde erin zich te realiseren dat voordat Christus kon komen als Koning, Hij eerst moest 
komen als Redder! 
Petrus’ probleem werd gedeeld door de Joden van zijn dagen. In Johannes 12:32-33, vertelde de 
Heer het volk dat Hij zou verhoogd worden om te sterven. Deze Joden wisten dat Christus de Ko-
ning voor altijd moest leven en regeren (lees Johannes 12:34 en vergelijk Daniël 7:14, 27; Jesaja 
9:7). Zij keken dus tegen een onmogelijk probleem aan: 

“Hoe kan een dode Messias voor eeuwig regeren?” 
Hoe loste God dit verwarrende probleem op? (Zie Handelingen 2:24; Mattheüs 16:21 – de laatste 
zeven woorden, en vergelijk Hebreeën 11:17-19.)  

A. Door Zijn Woord te vervullen met betrekking tot de dood van de Messias maar met veron-
achtzaming van die passages die spreken over het Koninkrijk van de Messias.  

B. Door het zenden van twee verschillende messiassen – Een die zou lijden en sterven, en Een 
ander die zou regeren als Koning . 

C. Door de Messias niet te laten sterven en Hem direct naar de troon te leiden.  

D. Door een opstanding: Eén Messias, maar twee afzonderlijke komsten.  
Welke oplossing was die van Petrus? Oplossing “C”. Gezien Petrus Gods oplossing niet begreep 
(zie Markus 9:10) was hij erg in de war bij de gedachte van Jezus’ dood. “Wat zal er gebeuren 
met de Koning? Als de Koning sterft, zal er dan nog wel een Koninkrijk zijn? Zullen we nog 
leven om dat Koninkrijk te zien?” 

http://www.middletownbiblechurch.org/
http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm
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De mysterieuze voorzegging 
Welke grote gebeurtenis kondigde de Heer Jezus aan in Mattheüs 16:27?  

A. de opstanding  

B. de opname van de kerk  
C. de oordeelstroon van Christus 

D. de tweede komst van Christus (vergelijk vers 28; 24:30; 25:31; Lukas 9:26, Daniël 7:13-14)  
Als Christus moest sterven (Mattheüs 16:21), dan moet Hij terugkomen (Mattheüs 16:27)! “Maar 
dit gebeurt opdat de Schriften vervuld worden” (Markus 14:49), en die geschriften die niet ver-
vuld werden bij de eerste komst van de Heer, moeten vervuld worden bij Zijn tweede komst. 
In Mattheüs 16:27 is het de eerste keer dat Jezus sprak van Zijn tweede komst. (Noot: De tweede 
komst wordt ook genoemd in Mattheüs 10:23, maar het is twijfelachtig of de discipelen de beteke-
nis begrepen van deze uitspraak. Vergelijk Mattheüs 24:13-14). Wanneer de Joden de Schriften 
lazen, konden zij enkel één komst zien. Vandaag leven we in de periode tussen de twee komsten 
van Christus in. Wat doet Christus volgens Mattheüs 16:18 na Zijn dood en voordat Hij komt als 
Koning? Zijn Gemeente bouwen. 
Als wij onze Bijbel lezen vandaag (in de kerkbedeling), dan hebben wij het voordeel van twee af-
zonderlijke komsten van Christus te kunnen onderscheiden: één komst is nu geschiedenis en de an-
dere komst is nog toekomst.  
Lees de volgende Schriftpassages. Dat wat behoort bij de eerste komst krijgt achteraan de vermel-
ding 1K, en wat behoort bij Christus’ tweede komst krijgt achteraan de vermelding 2K: 

1. Micha 5:1 
“En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u 
zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid 1K”. 

2. Jesaja 9:5-6  
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid 
1K, Vredevorst; aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn 
op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met ge-
richt en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe 2K”. 

3. Jesaja 61:1-2 (vergelijk Lukas 4:18-19)  
“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een 
blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening 
der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN 1K, en de dag 
der wraak van onze God; om alle treurigen te troosten 2K”. 

4. Zacharia 9:9-10  
“Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u 
komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, 
een jong der ezelinnen 1K. En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit Jeru-
zalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal de heidenen vrede spreken; en 
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde 
2K”. 

5. Jesaja 40:3-5 (vergelijk Mattheüs 3:3; Markus 1:3)  
“Een stem van de roepende in de woestijn: Bereidt de weg des HEEREN, maakt recht in de 
wildernis een baan voor onze God! 1K Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen 
en heuvels zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, 
dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard 
worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat de mond des HEEREN het gesproken heeft 2K”. 
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6. Maleachi 3:1-2; 4:5 (vergelijk Markus 1:2 en Mattheüs 17:3,10-13) 
“Ziet, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden 1K zal; en haastig zal 
tot Zijn tempel komen die Heere, Die gij zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Wie gij 
lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heerscharen. 2 Maar wie zal de dag van Zijn 
toekomst verdragen 2K, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur 
van een goudsmid, en als zeep van de voller”. 
“Ziet, Ik zend u de profeet Elia 1K & 2K, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEE-
REN komen zal 2K”.  

7. Lukas 1:31-33  
“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij 
zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden 1K, en God, de Heere, zal 
Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn 
tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen 2K”. 

Hebt u hier wat moeilijkheden mee? Als u een Jood zou geweest zijn die leefde in het jaar 100 voor 
Christus, zou u dan deze passages begrepen hebben (met uitzondering van Lukas 1 want dat was 
toen nog niet geschreven) als verwijzing naar twee afzonderlijke komsten van de Messias? 
Lees Mattheüs 16:26. Wat is u meer waard – de wereld en al wat die te bieden heeft, of uw eigen 
ziel? Hoe kan een mens zijn eigen ziel verliezen? Het antwoord wordt gegeven in Mattheüs 16:27: 
Wanneer Christus zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, dan zal Hij ieder 
vergelden naar wat hij heeft gedaan! 
De Bijbel vertelt ons van een man die de hele wereld wil winnen maar die zijn eigen ziel verliest. 
Hij wordt beschreven in 2 Thessalonicenzen 2:3-4, 9-10 en Openbaring 13:1-8. Alles wat Satan zal 
aanbieden, zal hij nemen (vergelijk Mattheüs 4:8-9 waar de Heer Jezus dit aanbod weigert). Hij zal 
macht, kracht, rijkdom, wijsheid, faam en adoratie krijgen. Maar wanneer Christus zal terugkomen 
in macht en heerlijkheid, wat zal er dan gebeuren met deze man (2 Thessalonicenzen 2:8; Openba-
ring 19:11-20)? “Levend geworpen in de poel van vuur”. 
Inderdaad, hij zal de eerste zijn (beest en valse profeet samen) om geworpen te worden in de poel 
van vuur (Openbaring 19:20). Hij zal zijn eigen ziel verliezen! Christus kwam de eerste keer als 
REDDER, Hij zal terugkomen als RECHTER! Bij Zijn eerst komst kwam Hij in vrijwillige nede-
righeid (Filippenzen 2:8 – “Hij vernederde Zichzelf”) en in zwakheid (vergelijk Mattheüs 27:26-
31); bij Zijn tweede komst zal Hij komen “met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30)! 
De eerste komst van de Heer was noodzakelijk om dingen recht te zetten in het hart van de mens; 
Zijn tweede komst is noodzakelijk om dingen recht te zetten in de wereld van de mens: 
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De mysterieuze voorzegging 
Met deze achtergrondkennis zijn we klaar om de mysterieuze voorzegging van de Heer te onder-
zoeken die Hij gaf in Mattheüs 16:28. 
Wat zouden sommigen van hen zien voordat zij de dood zouden zien (vers 28)? “Voorwaar, Ik zeg 
u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des 
mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk”  
Vandaag zijn er meer dan 1900 jaar voorbijgegaan sinds Jezus deze raadselachtige woorden sprak. 
Christus is nog niet teruggekeerd naar de aarde om Zijn Koninkrijk op te richten. Alle discipelen 
zijn reeds lang gestorven. Heeft de voorzegging van de Heer gefaald? Hebben sommigen werkelijk 
de Koning in Zijn Koninkrijk gezien? 
Wat is de volgende opgetekende gebeurtenis die plaatsvond nadat Jezus deze opmerkelijke voor-
zegging deed (Mattheüs 17:1-3)? De verheerlijking op de berg; ook transfiguratie genoemd. 
[Noot: het eerste woord (“En”) in vers 1 verbindt het eind van hoofdstuk 16 met het begin van 
hoofdstuk 17. In dit geval is het beter de ongeïnspireerde hoofdstukindeling te negeren. Vergelijk 
Lukas 9:26-30]. 
In 2 Petrus 1:16-18, herinnert de bejaarde apostel zijn lezers eraan dat hij een ooggetuige was (vs. 
16) en een oorgetuige (vs. 18) van een opmerkelijke gebeurtenis. Naar welke gebeurtenis van onze 
Heer Zijn aardse leven verwees Petrus volgens 2 Petrus 1:17-18? De verheerlijking op de berg. In 
vers 16 verwijst hij naar deze gebeurtenis als de “kracht en de komst van onze Heer Jezus Chris-
tus”. Met andere woorden, Petrus zei: wij zagen de Heer komen in kracht (zie Markus 9:1) terwijl 
wij met Hem waren op de berg (2 Petrus 1:18). Het raadsel is dus opgelost! De “sommigen van hen 
die hier staan” (Mattheüs 16:28) kunnen nu geïdentificeerd worden als “Petrus en Jakobus en Jo-
hannes (Mattheüs 17:1). In de tijd dat de discipelen verward waren over de aankondiging van Zijn 
komende dood, deed Jezus iets wonderlijks. Hij nam drie van Zijn discipelen en gaf hen een voor-
proef en een voorvertoning van het komende Koninkrijk! “Als de Koning sterft, zal er dan nog 
een Koninkrijk zijn?” Petrus, Jakobus en Johannes begonnen het antwoord te snappen! 
 

De heerlijke transformatie 
Ongeveer een week na de mysterieuze voorzegging van de Heer (vergelijk Mattheüs 17:1 en Lukas 
9:28), nam Jezus drie van Zijn discipelen mee naar een berg: 

Johannes De geliefde discipel (Johannes 13:23-25; 19:26; 20:2-3; 21:7, 20) 
en degene die het boek Openbaring schreef. 

Jakobus De eerste discipel die gedood werd (Handelingen 12:1-2). 

Petrus De leider en woordvoerder (Mattheüs 16:16; Handelingen 2:14). 
 
Bij ten minste twee gelegenheden nam de Heer deze drie apart om bij Hem te zijn (Lukas 8:49-56; 
Mattheüs 26:36-38). 
De berg wordt niet geïdentificeerd, behalve dat het een hoge (Mattheüs 17:1) en een heilige berg 
was (2 Petrus 1:18 – wegens Gods heerlijke aanwezigheid die daar gemanifesteerd werd). Waarom 
ging de Heer naar deze berg (Lukas 9:28)? Om te bidden.  

1. Op welk tijdstip van de dag bad de Heer dikwijls (Lukas 6:12; 21:37; 22:39-40; Mattheüs, 
14:23)? Gedurende de nacht . 

2. Welke activiteit deden de discipelen toen ze op de berg waren (Lukas 9:32)? 
 Zij “waren bevangen door slaap”. 

3. Wanneer kwamen ze terug van de berg (Lukas 9:37)? “De volgende dag”. 
Wanneer zou u dan zeggen dat de transfiguratie plaatsvond? Gedurende de nacht. 
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Wat gebeurde er echt met de Heer op de berg? In Lukas 9:29 lezen we dat terwijl Hij bad “de aan-
blik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd”. Mattheüs 17:2 zegt “Hij 
werd voor hun ogen van gedaante veranderd”. Daarom noemen we deze gebeurtenis de “transfi-
guratie” van Christus. Het woord “veranderd” komt van het Griekse werkwoord metamorphoō dat 
de betekenis draagt van “omvormen”, “de gedaante veranderen” of “getransformeerd worden”. Ons 
Nederlands woord “metamorfose” komt van dit Griekse woord en wordt gebruikt om een gedaan-
teverandering mee aan te duiden, zoals bv. de verbazingwekkende door God gecreëerde metamorfo-
se van een rups in een vlinder. 

In welke zin werd Christus veranderd? 
1) Zijn gezicht straalde als de zon (Mattheüs 17:2). De zon schijnt zo helder dat een mens 
niet direct in de zon kan kijken zonder zijn ogen te beschadigen! 
2) Zijn kleren werden wit als het licht (Mattheüs 17:2). 
3) Zijn kleding werd blinkend wit (Lukas 9:29). Dit woord betekent dat zijn kleren schitter-
den met de helderheid van een bliksem. 
4) Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aar-
de ze kan maken (Markus 9:3)! 

Toen de discipelen wakker werden (Lukas 9:32), zagen zij iets wat zij nooit vergaten. Wat zij ge-
zien hadden zat nog fris in de geest van Petrus op het eind van zijn leven, want hij schreef:  
“Want wij zijn geen kunstig bedachte mythen gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze 
Heere Jezus Christus bekend gemaakt hebben, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majes-
teit” (2 Petrus 1:16).  
De bejaarde apostel Johannes deelde een gelijkaardig getuigenis: “wij hebben Zijn heerlijkheid 
aanschouwd” (Johannes 1:14, wat waarschijnlijk verwijst naar deze onvergetelijke gebeurtenis!). 
De schitterende heerlijkheid van Gods Zoon was meestal gesluierd tijdens zijn aardse leven en be-
diening (Zijn eerste komst). De transfiguratie was één van deze zeldzame tijden waarop Zijn heer-
lijkheid werd toegestaan te schijnen (vergelijk Johannes 11:4,40-44; 18:4-6; 1 Kor.2:8).  
Bij de tweede komst zal Zijn heerlijkheid getoond worden, zoals dat was op de heilige berg (Mat-
theüs 16:27;  24:30; 25:31; Lukas 9:26; Daniël 7:13-14). De discipelen kregen een preview van die 
heerlijke gebeurtenis! 
Het woord “veranderd” (of: getransfigureerd, getransformeerd – Grieks metamorphoō) wordt vier 
keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Tweemaal wordt het toegepast op Christus, en tweemaal 
wordt het gebruikt voor de grote innerlijke verandering die God teweegbrengt in het hart van de 
gelovige: 

Mattheüs 17:2 
Markus 9:2 

Van Christus 

Romeinen 12:2 
2 Korinthiërs 3:18 

Van de gelovige 

 

Zijn kleding wit en blinkend, 
Wit als de glinsterende sneeuw: 
Zijn gedaante een gloed van luister, 
Een gelijkenis die geen zon kan tonen  
Zijn ongewone schitterende ogen  
In geestvervoerend gebed; 
Zijn stralend gelaat getransfigureerd 
Tot de eigen schoonheid van de hemel. 

                               van Christus 
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                van de gelovige    
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoedig verdween die grootse scene; 
Maar standvastig, onveranderlijk, zeker, 
Onze gezegende transfiguratie 
Is beloofd te verdragen,  
De getoonde heerlijkheid 
Van onze grote Heer, 
Die ons zal veranderen naar Zijn gelijkenis: 
Zoals Hij is, zo zullen wij zijn. 
– George Rawson 

 
Als u echt gered bent, Wie is dan IN U (2 Korinthiërs 13:5; 4:6-7; Kolossenzen 1:27; Galaten 2:20; 
Johannes 14:20)? De Heilige Geest. Wordt deze Persoon afgedekt, of staat u Hem toe vooruit te 
schijnen? Hoe verhindert de wereld (door spraak, manieren, gewoonten, uitdrukkingen, rages, gril-
len, modes, vermaak en filosofieën van deze zondige tijd) dit? (Zie Romeinen 12:2, wat vertaald 
kan worden: “Stop ermee toe te laten dat de wereld u in zijn gietvorm perst”). 
Gezien wij niet in staat zijn de ervaring te delen die Petrus, Jakobus en Johannes hadden, hoe kun-
nen wij dan als gelovigen de heerlijkheid van de Heer zien vandaag (2 Korinthiërs 3:18; vergelijk 
Lukas 24:26-27)? 
  

De intrigerende conversatie 
Op de berg verschenen, samen met Jezus, plotseling 1. Mozes (hij vertegenwoordigt de wet), en 2. 
Elia (hij vertegenwoordigt de profeten). Wat deden deze mannen (Mattheüs 17:3)? Zij spraken met 
Jezus. Wat was het onderwerp van hun conversatie (Lukas 9:31)? Zijn heengaan. 
Het woord “heengaan” is het Griekse woord “exodus” (Hebreeën 11:22) en dit woord verwijst dui-
delijk naar de komende dood van de Heer en Zijn vertrek van deze wereld (Mattheüs 16:21). De 
betekenis van Christus’ dood werd begrepen door de heiligen in de hemel, maar niet zo door men-
sen op aarde (zie Mattheüs 16:22). Mozes en Elia wisten dat zij “op krediet” in het paradijs waren. 
Hun zonden waren “voorbijgezien” (Romeinen 3:25 – het woord “verzoening” hier betekent “voor-
bijgaan, overslaan, niet aanrekenen”), en zij zagen vooruit naar de dag waarop de complete betaling 
zou gedaan worden voor hun zonden (vergelijk Hebreeën 10:4, 11-12). Dit was het thema van hun 
gesprek. [Noot: zowel de wet als de profeten (vertegenwoordigd door Mozes en Elia) voorzeiden de 
dood van de Messias (Lukas 24:25-27)]. 
 

De dwaze suggestie 
Wanneer Petrus wakker werd (Lukas 9:32) zag hij de Heer in Zijn majesteit, en Mozes en Elia met 
Hem. Toen Mozes en Elia wilden weggaan (Lukas 9:33), flapte Petrus uit zijn mond (hij wilde mis-
schien de ervaring verlengen) de onzinnige woorden, die gevonden worden in Mattheüs 17:4 –  
“Heer, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten [skene] maken, voor U 
een, voor Mozes een, en een voor Elia”.  
De Heer wilde beslist niet een tijd in een tent gaan wonen, daar boven op die berg. De dringendheid 
van Zijn missie vroeg Hem naar beneden te gaan en Zijn wandel naar het Kruis aan te vangen (Lu-
kas 9:51). 
Wist Petrus waar hij over praatte (Markus 9:6; Lukas 9:33)? Nee. Petrus deed wat wij vaak doen. 
Hij sprak vooraleer te denken (vergelijk Mattheüs 16:22; 26:35; Johannes 13:8-9, etc.)! Later in zijn 
leven, echter, dacht Petrus wel zorgvuldig na over een tent, en hij realiseerde daarbij dat het niet 
goed is te lang in een tent te verblijven. In 2 Petrus 1:13-15 schreef Petrus volgende gevoelige en 
overdachte woorden: 

“En ik acht het juist, zolang ik in deze tent [skenoma] ben, u op te wekken door de herinnering 
hieraan, 14 omdat ik weet dat mijn tent [skenoma] nu snel wordt afgebroken, zoals onze Heere 
Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt (zie Johannes 21:16-19). 15 Maar ik zal mij ook 
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voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan [zelfde woord als in Lukas 9:31 – verwijzend 
naar zijn heengaan door de dood] deze dingen in gedachtenis houdt”. 

In de volgende drie verzen sprak Petrus van zijn opmerkelijke ervaring op de berg van de transfigu-
ratie! Het is veel beter onze tent te verlaten en heen te gaan om bij Christus te zijn (Filippenzen 
1:21-23)!  
  

De Hemelse aanbeveling 
Terwijl Petrus nog sprak, overschaduwde een heldere wolk (duidt Gods heerlijke aanwezigheid aan) 
de groep, en de stem van God de Vader werd duidelijk gehoord (Mattheüs 17:5):  “Dit is Mijn ge-
liefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!”  

Christus behaagde God “Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd” (Romeinen 15:3)! 
De woorden van God de Vader op deze berg zijn dezelfde als Gods woorden bij Jezus’ doop (Mat-
theüs 3:17), met echter één toegevoegde frase:: 

“luister naar Hem!” 
(Hoor en gehoorzaam Hem!!!) 

Hoe goed luisterde Petrus naar de Heer in Mattheüs 16:21-22? Hij luisterde toen niet. 

Hoe spreekt God tot de mensen in deze laatste dagen (Hebreeën 1:1-2)? “Door de Zoon”. 
In 2 Petrus 1:17-18 herinnert de bejaarde apostel zijn lezers eraan dat hij de stem van God hoorde 
uit de hemel, een voorrecht dat geen van Petrus’ lezers en niemand van ons vandaag kan hebben. 
Maar wat hebben wij wel vandaag wat geheel genoegzaam is voor ons leven en sterven  (2 Petrus 
1:19-21)? Het profetische Woord. 
Het Koninkrijk zal zeker komen! Christus heeft reeds een voorafbeelding gegeven! Laten we, ter-
wijl we tussen de twee komsten in leven, horen en aandacht schenken aan alles wat de Koning 
ons zegt in Zijn geschreven Woord! 
 

“Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm 
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