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1 Voorwoord

Deze paper is een exegeseopdracht bij het opleidingsonderdeel Nieuwe Testament 1 dat gegeven 

wordt in de tweede en derde bachelor Godsgeleerdheid aan de ETF Heverlee. In deze paper gaan 

we in op Lc 9:28-36, een stuk dat beter bekend staat als de Verheerlijking op de Berg.

De NBV wordt als basisvertaling genomen. Wanneer uit andere bijbelvertalingen geciteerd wordt, 

vermeld ik dit expliciet. Normaal worden zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar de Vader, de 

Zoon of de Geest met hoofdletter geschreven, maar bij het citeren van de NBV-vertaling, volg ik de 

NBV letterlijk, wat ervoor zorgt dat ik geregeld met een minuscuul werk.

Ik kies er ook voor om Bijbelboeken te schrijven zoals de NBV en af te korten op basis van deze 

schrijfwijze. Om een eenvoudig systeem te gebruiken, werk ik telkens slechts met twee letters per 

Bijbelboek1; de meest gebruikte zijn:

  Ex Exodus   Ml Maleachi   Hd Handelingen

  Dt Deuteronomium   Mt Matteüs   Rm Romeinen

  Kn Koningen   Mc Marcus   Hb Hebreeën

  Kr Kronieken   Lc Lucas   Pt Petrus

  Js Jesaja   Jh Johannes   Op Openbaringen

1 Een systeem dat o.a. bij uitgeverij Medema voor alle laatste boeken gebruikt wordt
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2 Inleiding

Met  De Verheerlijking op de Berg (of vanaf hier: de Transfiguratie2) komen we bij het hoogtepunt 

van Jezus’ bediening in Galilea. In Mt 17:1-13, Mc 9:2-13 en Lc 9:28-36 lezen we hoe Jezus, in het 

bijzijn van drie discipelen, vergezeld door Mozes en Elia in heerlijkheid verschijnt. In deze verhande-

ling gaan we in op enkele van de belangrijkste onderwerpen van dit stuk. We doen dit op basis van 

Lucas’ verslag, maar we zullen waar nodig uiteraard de andere evangeliën erbij betrekken.

3 Exegese

3.1 Schets van de context van de Transfiguratie3

Haast iedere commentator beschouwt Lc 9:51 als een keerpunt in de bediening van Jezus. Vanaf dit 

punt vinden we geregeld terug dat Jezus op weg is naar Jeruzalem (vgl.  10:38; 13:22; 13:32-33; 

17:11).4 Net voor dit keerpunt zien we een hoogtepunt in het evangelie (Lc 9:1-50). We krijgen tot 

dan toe maar in beperkte mate informatie over Jezus’ identiteit, maar vanaf Lc 9:1 neemt dit ineens 

heel sterk toe. Deze overgang is echter niet abrupt.5 Lc 9:1-50 vormt de kern van de christologie en 

de visie op discipelschap bij Lucas, maar de basis voor deze thema’s wordt al in Lc 8 gelegd.6 

In Lc 9 wordt gesproken over de oprichting van  Gods Koninkrijk. Eerst wordt dat bekeken vanuit 

onze wereld (vs. 1-27), vervolgens vanuit de transcendente wereld (vs. 28-50).7 Op het einde van de 

‘wereldse blik’ belooft Jezus dat een aantal discipelen Hem in zijn heerlijkheid als Koning zullen zien 

(Lc 9:27). Bij de Transfiguratie krijgen ze daar al een voorproefje van.8 Het valt op dat Mozes en Elia 

‘in  heerlijkheid  verschenen’  (vs.  31,  NBG),  terwijl  de  discipelen  bij  Jezus  zijn heerlijkheid  zien  

2 Wat beter past bij μεταμορφοω in Mt 17:2 en Mc 9:2.

3 De evangelisten zijn trouwens niet de enigen die over de transfiguratie schrijven, ook Petrus – die er zelf bij was – doet dit 

(2Pt1:17-18): zie François Bovon, Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50, Hermeneia, ed. Helmut Koester 

(Minneapolis: Fortress Press, 2002), 372.

4 o.a. Walter L.  Liefeld, “Luke,” In  The Expositor’s Bible Commentary,  vol. 8, Matthew, Mark, Luke,  ed. Frank E. Gæbelein. 

Grand Rapids:  Zondervan, 1984),  818-820, 931;  Craig L.  Blomberg,  Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey  

(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1997), 141-145; David A. deSilva, An Introduction to the New Testament: Con-

text, Methods & Ministry Formation (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004), 311.

5 Joel B. Green,  The Gospel of Luke,  New International  Commentary on the New Testament, ed. Gordon D. Fee (Grand 

Rapids/Cambridge: Eerdmans, 1997), 351v.

6 Ibid.

7 John Nolland, Luke 9:21-18:34, Word Biblical Commentary, eds. David A. Hubbard, Glenn Barker and Ralph P. Martin (Dal-

las: Word Books, 1993), 490; David Gooding,  Volgens Lukas, Een nieuwe verklaring van het Derde Evangelie (Vaassen:  

Medema, 1995), 189v.

8 Donald J. Luther, “The Mystery of the Transfiguration: Luke 9:28-36 (37-43),” Word & World 21, no. 1 (Winter 2001): 102; 

Michael Rogness, “The Transfiguration of Our Lord: Luke 9:28-36,” Word & World 9, no. 1 (Winter 1989): 74; Nolland, Luke,  

WBC, 502;  Gooding,  Volgens Lukas, 200-201;  Stanley Hauerwas,  Brazos Theological  Commentary on the Bible.  Vol.  3, 

Matthew (Grand Rapids: Brazos Press, 2006), 155.
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(vs. 32). Bij Jezus wordt dus expliciet vermeld dat het om zijn heerlijkheid gaat. Mozes en Elia staan 

in die heerlijkheid, maar het is de vraag of ze die bezitten.9

Bij Lucas komen we de reden van Jezus’ tocht naar de berg te weten: Hij ging er heen om te bidden.  

Lucas is de enige evangelist die dit vermeldt.10 Bij Lucas is het vaak zo dat het verwijzen naar Jezus’ 

bidden  erop  duidt  dat  er  iets  bijzonders  voor  de  deur  staat  (vgl.  Lc  3:21-22;  6:12;  9:18;  11:1; 

22:41-44).11 

3.2 Bespreking kernelementen

3.2.1 Het slapen van de discipelen

Lucas is de enige synopticus die vermeldt dat de discipelen in slaap vallen tijdens de Transfiguratie. 

Wanneer Jezus dezelfde drie discipelen met zich meeneemt in Getsemane, kunnen we zien dat zo-

wel in Mt 26:36-46 als Mc 14:32-42 de discipelen tot tweemaal toe in slaap vielen. Het valt op dat 

Lc 22:39-46 daar niets over vermeldt. Lucas rapporteert niet eens dat Jezus zich met de drie afzon-

derde in Getsemane.12

We vernemen niet of de discipelen al in slaap waren vóór Mozes en Elia kwamen, maar Greijdanus 

vermoedt van niet. Hij meent dat ze in slaap gevallen zijn door de duur van het gesprek.13 Er zitten 

volgens mij wel een aantal zwakke punten aan die opvatting. Het grootste punt van kritiek is waar-

schijnlijk te vinden bij de angst van Petrus. In Mc 9:6 kunnen we lezen dat Petrus zijn uitspraak doet 

omdat hij bang is. Het lijkt me heel onlogisch om eerst Mozes en Elia bij Jezus te zien, daarna in 

slaap te vallen, te ontwaken en dan pas angstig te worden. Wat we wel weten, is dat het gesprek 

tussen Jezus, Mozes en Elia nog niet afgerond was bij het ontwaken, zodat ze konden horen waar-

over het gesprek ging.

Dat de discipelen door slaap overmand werden, duidt erop dat ze nog niet volledig beseften bij wie 

ze vertoefden. Hoewel Petrus kort daarvoor Jezus als Messias had erkend (Lc 9:20), blijkt dat hij het 

9 Luther, “Mystery of Transfiguration,” 95.

10 Sharon H. Ringe, “Luke 9:28-36: The Beginning of an Exodus,” Semeia 28 (1983): 85.

11 Darrell L. Bock, Luke 1:1-9:50, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, ed. Moisés Silva, 4th ed. (Grand Rapids: 

Baker Books, 2003), 866; J.C. Bette, G. van den Brink & J.W. Van der Jagt, eds., Studiebijbel, vol. 4, Het evangelie naar Lu-

cas, 2de druk (Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek, 2000), 415.

12 Vanuit verschillende bronnentheorieën zou men kunnen insinueren dat Lucas dit element (het slapen van de drie) uit de 

rapportage van Getsemane bij Matteüs, Marcus of een andere bron heeft genomen en die van Getsemane naar de Transfi -

guratie verplaatste. Deze gedachte ben ik wel niet tegengekomen bij mijn literatuurstudie, dus is het alleszins een niet-

gangbare insteek. Desondanks denk ik dat het een interessant onderzoek kan opleveren, maar daarvoor is dit betoog te 

beperkt in omvang.

13 S. Greijdanus, Het Evangelie naar Lucas, Korte Verklaring, 2de ed. (Kampen: Kok, 1955), 240.
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nog niet helemaal doorheeft. Het contrast tussen de slapende leerlingen en de verheerlijkte Jezus is 

groot.

3.2.2 De gesprekspartners en het gespreksonderwerp

Bij alle synoptici vinden we de namen van de gesprekspartners terug: het gaat om Mozes en Elia. 

Waarom zijn precies die twee mannen aanwezig?14 

Sommigen gaat ervan uit dat Mozes de Wet vertegenwoordigde en Elia de Profeten.15 De twee aan-

wezigen symboliseren dan dat in Jezus de Wet en de Profeten samenkomen. Liefeld heeft daar be-

denkingen bij. Hij haalt daarvoor de volgende redenen aan: Mozes kan moeilijk gereduceerd worden 

tot ‘de Wet’. Mozes had namelijk ook een bergtopervaring en hij was ook een profeet (en daarin een 

prototype van Jezus zelf, vgl. Dt 18:18).16 Lucas verwijst daar in Hd 3:22 zelf naar: ‘De Heer, uw God, 

zal in uw midden een profeet zoals ik [= Mozes] laten opstaan.’17 Dit argument vind ik niet sterk om-

dat in de Bijbel zelf Mozes heel vaak geassocieerd wordt met de Wet (zie o.a. Jz 8:31,32; 2Kn 14:6; 

2Kr 23:18; 25:4; Ne 13:1).18 Daar komt bij dat de Wet en de Profeten een heel courante uitdrukking 

in de Bijbel is (zie o.a. Mt 5:17; 22:40; Lc 16:16; Hd 28:23; Rm 3:2119). Bock ziet dan ook het pro-

bleem niet zozeer bij Mozes, maar vooral bij de vraag waarom Elia de profeten representeert. Er zijn 

andere profeten die minstens even belangrijk zijn.20

Er zijn echter nog mogelijke redenen voor de aanwezigheid van deze twee mannen te vinden: 

• Ze hebben allebei een bijzondere ‘exodos’ meegemaakt: Mozes stierf alleen op de berg Nebo en 

werd door God zelf begraven21 (Dt 34:6) en Elia stierf niet, maar werd door een vlammende wa-

gen in de hemel opgenomen (2Kn 2)22;

14 Een mooi overzicht over de verschillende standpunten kan gevonden worden bij Bock, Luke, BECNT, 868-869.

15 Mark L. Strauss, “Gospel of Luke,” In Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary, vol. 1, Matthew, Mark, Luke, 

ed. Clinton E. Arnold (Grand Rapids: Zondervan, 2002), 404; Pau Figueras, “Syméon et Anne, ou le Témoignage de la Loi et 

des Prophètes,”  Novum Testamentum 20, no. 2 (April 1978):  85;  Bovon,  Luke 1, Hermeneia,  376;  Raymond B. Dillard & 

Tremper Longman, III, Inleiding op het Oude Testament, 2de ed. (Heerenveen: Groen, 2002), 209.

16 Liefeld, “Luke,” EBC, 926.

17 Jindřich Mánek, “The New Exodus in the Books of Luke,” Novum Testamentum 2, no. 1 (January 1957): 12.

18 T. Desmond Alexander, “Authorship of the Pentateuch,” in  Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, ed. T. Desmond 

Alexander and David W. Baker (Downers Grove: InterVarsity Press, 2003), 68.

19 Vooral Mt 5:17 is in deze context belangrijk omdat het gaat over een vervulling van de Wet en de Profeten

20 Nolland, Luke, WBC, 499; Bock, Luke, BECNT, 868; voor een uitvoerigere bespreking van de rol van Elia in het NT: zie Dillard 

& Longman, Inleiding OT, 206-209.

21 Boeiend hierbij is dat de (late?) joodse traditie zegt dat Mozes niet stierf, maar levend in de hemel werd opgenomen, on-

danks Dt34:5. Zie: Nolland, Luke, WBC, 498; Mánek, “New Exodus,” 8.

22 Strauss, “Luke,” ZIBBC, 404; Rogness, “Transfiguration of our Lord,” 72.

Bovon ‘fantaseert’ het gesprek van de drie mannen: ‘Mozes zei misschien: “U ben diegene, wiens lijden ik voorstelde door 

het slachten van het lam en het volbrengen van het Pesach.” Elia zei misschien: “Ik stelde uw wederopstanding voor door 

het verrijzen van de zoon van de weduwe.’ In: Bovon, Luke 1, Hermeneia, 381.
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• Ze hadden allebei een openbaring op een bergtop en zijn daarmee samen met Jezus de enigen in 

de Schrift (cf. Ex 24; 33-34; 1Kn 19:8-9)23; 

• Ze deden allebei wonderen die bij Jezus te ‘herkennen’ zijn24; 

• Ze hebben allebei een bijzonder offer aan God gegeven (cf. Ex 22; 1Kn 18)25; 

• Ze waren vertegenwoordigers van een vroege en een late periode in het OT26;

• Ze waren prototypes profeten die in Jezus verenigd worden: Mozes representeert de profeet van 

de hoop en Elia die van de vervulling27; en

• Ze  hebben een belangrijke rol voor Gods volk gespeeld: Mozes is traditioneel diegene die Gods 

volk  geformeerd heeft,  en  Elia  diegene die  het  volk  van God herstelt  en de eindtijd  inluidt  

(Ml 4:4-5).28

De eerste vier van deze opsomming vind ik geen overtuigende argumenten. Zeker het eerste argu-

ment (de exodos) is eerder zwak te noemen; het causaal verband zit daar niet goed. Het is veel aan-

nemelijker dat het gesprek over de  exodos  gaat omdat die twee er zijn en niet omgekeerd. Het 

tweede, derde en vierde argument kunnen gerust ondersteunend zijn voor het totaalbeeld, maar 

staan mijns inziens niet op zichzelf.

Wat we kunnen besluiten, is dat hun aanwezigheid erop wijst dat Jezus een nieuw tijdperk inleidt. 

Hij zorgt voor verandering. De geschiedenis van het OT en de profetische bediening komen bij Hem 

samen en staan symbool voor de vervullling van Gods plan. Mozes en Elia maken deel uit van de es-

chatologische hoop van Israël29, die in Jezus verwerkelijkt wordt.

Lucas is de enige evangelist die vermeldt waarover Jezus, Mozes en Elia spreken.30 In het Grieks le-

zen we dat het gaat over Jezus’  εξοδος. Het woord komt slechts drie keer voor in het hele NT  

(Lc 9:31; Hb 11:22; 2Pt 1:15).31 In Hb 11:22 wordt het gebruikt om te verwijzen naar de exodus van 

Mozes, in Lc 9:31 en 2Pt 1:15 verwijst het respectievelijk naar het sterven van Jezus en Petrus. De 

term exodos verwijst in Lc 9:31 niet enkel naar het eigenlijke sterven, maar naar de hele gebeurtenis 

van Jezus’ overlijden, opstanding en hemelvaart.32 

23 Nolland, Luke, WBC, 503.

24 Bijvoorbeeld: Mozes’ Manna herdacht in de wonderbare spijziging; Elia’s wonder – de wederopstanding van de zoon van 

de weduwe – in Jezus’ verrijzenis.

25 Gooding, Volgens Lukas, 203.

26 Darrell L. Bock, Luke, NIV Application Commentary, ed. Terry Muck (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 271.

27 Bock, Luke, NIVAC, 272.

28 Nolland, Luke, WBC, 503.

29 Rogness, “Transfiguration of our Lord,” 71.

30 David P. Moessner, “Luke 9:1-50: Luke’s Preview of the Journey of the Prophet Like Moses of Deuteronomy,” Journal of Bib-

lical Literature 102, no. 4 (1983): 595.

31 David H. Stern, Jewish New Testament Commentary (Clarksville: Jewish New Testament Publications, 1992), 120; zie bijla-

gen voor uitvoerige uitwerking

32 Strauss, “Luke,” ZIBBC, 404; Ringe, “Beginning of an Exodus,” 92; Nolland, Luke, WBC, 503.
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Deze uniciteit van het woord zorgt ervoor dat we zonder aarzelen kunnen zeggen dat het opmerke-

lijk  is  dat  Lucas  exodos gebruikt.  Dat  Mozes  bij  de  transfiguratie  aanwezig  was33 én  dat  Lucas 

(hoogstwaarschijnlijk) een Griek was34, hebben vermoedelijk een rol gespeeld bij diens woordkeuze. 

Lucas zal als Griek waarschijnlijk met het OT in contact gekomen zijn door de LXX35.36 Daaraan dankt 

het boek Exodus zijn meest courante naam. Dat Lucas die naam beter kent dan de Hebreeuwse, 

heeft vermoedelijk zijn woordkeuze veroorzaakt.37 

3.2.3 De reactie van Petrus

De reactie van Petrus lijkt ons op het eerste zicht heel vreemd, maar is niet in wezen niet zo verwon-

derlijk. Het willen bouwen van tenten kan verwijzen naar het Loofhuttenfeest,38 maar dit is niet 

noodzakelijk.39 Enkel Lucas vermeldt dat Petrus de tenten wil plaatsen wanneer Mozes en Elia ver-

trekken. Petrus hoopte waarschijnlijk de aanwezigheid van de mannen te verlengen door hen te 

overtuigen te blijven.40 ‘Hij wil het moment bevriezen.’41 Petrus wil niet dat de dingen waarover ge-

sproken wordt, werkelijkheid worden.42 

Het is dus niet zo dat Petrus foute motieven heeft bij het willen opzetten van de tenten.43 Petrus be-

grijpt dat Mozes en Elia hoop en vervulling representeren, maar hij begaat wel de fout de drie figu-

ren als gelijken te beschouwen.44 Jezus overtreft de anderen veruit. 

Soms wordt gesuggereerd dat Petrus het eerste wat in hem opkwam zei, maar niet echt een bepaal-

de reden had omdat hij door angst overweldigd was (Mc 9:6).45 Volgens mij zegt hij, in een angstige 

reactie, het eerste wat in hem opkomt, maar dit wil niet noodzakelijk zeggen dat dit geen onderlig-

gende bedoeling had.

33 Stern, JNT Commentary, 120.

34 Blomberg, Jesus and the Gospels, 152-153.

35 Griekse vertaling van het OT, wordt gedateerd in 3de eeuw voor Christus.

36 Bovon, Luke 1, Hermeneia, 16; Green, Luke, NICNT, 13-14.

37 Mogens  Müller, “The Reception of the Old Testament in Matthew and Luke-Acts: From Interpretation to Proof From Scrip-

ture,” Novum Testamentum 43, no. 4 (2001): 321-322; vgl. Bette, van den Brink & van der Jagt, Studiebijbel 4, 417.

38 Bock, Luke, NIVAC, 272; Bovon, Luke 1, Hermeneia, 376.

39 Nolland,  Luke,  WBC, 503: Waarom zou Petrus dan geen tent voor de discipelen opgezet hebben? Zie ook  Bock,  Luke,  

BECNT, 871.

40 Ibid.; Bette, van den Brink & van der Jagt, Studiebijbel 4, 419.

41 Nolland, Luke, WBC, 501.

42 Ibid., 504.

43 Bovon, Luke 1, Hermeneia, 376.

44 Gooding, Volgens Lukas, 204-205. Bock, Luke, NIVAC, 272; Willem J. Ouweneel, De Geest van God: Ontwerp van een pneu-

matologie (Vaassen: Medema, 2007), 142.

45 Greijdanus, Lucas, KV, 242-243.
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3.2.4 De wolk en de stem

Blijkbaar is het ‘aanschouwen’ van de verheerlijkte Jezus nog niet voldoende en daarom bevestigt 

de stem uit de hemel de goddelijkheid van Jezus.46 De stem maakt duidelijk dat zelfs belangrijke OT 

personen nu door de figuur van Jezus moeten geïnterpreteerd worden.47 Een wolk duidt op de aan-

wezigheid van God (vgl. Ex 24:15-18; 40:34-38; 2Kr 5:13v.; Js 6:4; Op 15:8). De stem klinkt ‘vanuit’ de 

wolk, dus de discipelen staan erbuiten. Misschien werd zo Gods vereniging met Jezus aan hun ogen 

onttrokken.48 

Slechts tweemaal spreekt ‘de hemel’ rechtstreeks over Jezus.49 De wolk en de stem doen ons dan 

ook onmiddellijk denken aan de doop van Jezus (Mt 3:13-17; Mc 1:9-11; Lc 3:21-22). De woorden 

die de stem zegt zijn goed met elkaar te vergelijken: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreug-

de’ (Lc 3:22) en ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ (Lc 9:35).50 De woorden van 

God zijn deze keer niet aan Jezus gericht – zoals bij diens doop – maar aan de discipelen. Er wordt in  

de derde persoon gesproken over de Zoon. De nadruk ligt daardoor iets meer op de oproep naar 

Hem  te  luisteren.51 Hierbij  valt  op  dat  Lucas  hier  als  enige  evangelist  de  LXX  citeert  

(Dt 18:15b52).53 Martin spoort ons aan om niet de fout te maken die Petrus maakte: enkel oog heb-

ben voor Jezus’ glorie en die heerlijkheid willen vastnemen.54 Wij moeten verdergaan en leren luis-

teren naar wat Hij te zeggen heeft.55

3.2.5 Het stilzwijgen

Bij Matteüs en Marcus vinden we terug waarom de discipelen zwijgen over de hele gebeurtenis: ze 

moeten wachten tot de tijd er rijp voor is. Wanneer Jezus gestorven en opgestaan is, mogen we ver-

kondigen wat ze gezien hebben.56 Pas toen konden ze de volle waarde van de gebeurtenis inschatten 

(vgl. 2Pt 1:16-18).57

46 Green, Luke, NICNT, 377.

47 Ibid., 384.

48 Bette, van den Brink & van der Jagt, Studiebijbel 4, 421.

49 Bock, Luke, NIVAC, 270.

50 De titel ‘mijn uitverkorene’ wordt opnieuw gebruikt in Lc 23:35. 

51 Nolland, Luke, WBC, 501.

52 αυτου ακουσεσθε, enkel de werkwoordsvorm verschilt: in Dt18:15: ind. fut. med. 2de pers. mv.; in Lc9:35: ind. pres. act. 2de 

pers. mv. 

53 Moessner, “Preview of the Journey of the Prophet,” 589.

54 Thomas W. Martin, “What Makes Glory Glorious? Reading Luke’s Account of the Transfiguration Over Against Triumphal-

ism,” Journal for the Study of the New Testament 29, no. 1 (2006): 21-22.

55 Ibid.

56 Greijdanus, Lucas, KV, 244; Bette, van den Brink & van der Jagt, Studiebijbel 4, 421.

57 Ibid.
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3.3 Praktisch belang van en conclusies over de Transfiguratie

In Jezus’ transfiguratie krijgen we voor het eerst in het evangelie expliciet zijn identiteit te zien. Het 

gaat om de combinatie van de God die in heerlijkheid (δοξα) te zien is, die zich voor de mensheid 

vernederd heeft en gestorven is (εξοδος). Bovon schrijft: ‘The light and darkness of the transfigura-

tion summarize the entire divine economy.’58

De oproep die op de transfiguratie volgt – naar Jezus Christus te horen – is tijdloos.59 Ook vandaag is 

het belangrijk dat wij deze oproep vanuit de hemel volgen. Wij zijn Jezus’ discipelen en nog meer 

dan te luisteren naar de stem van Gods profeten, behoren we gehoor te geven aan God Zelf, die in 

de Zoon, Christus Jezus, naar de aarde kwam om het Koninkrijk van de Vader te verkondigen.

Uiteindelijk slaat de transfiguratie niet enkel op Jezus.60 Hij is God en was altijd God geweest. De dis-

cipelen mogen Hem voor het eerst in volle glorie zien.61 De grootste verandering is echter zichtbaar 

bij de leerlingen, wanneer ze – veel later – de volheid van Jezus begrijpen.62 Zo is het ook met ons. 

Pas als wij ten volle erkennen wie Jezus is, als wij zijn goddelijke volheid begrijpen, worden wij ver-

anderd (Rm 12:1-8). We leven dan niet langer in het duister, maar genieten van Gods heerlijkheid 

(Jh 17:22). De Transfiguratie is in dat opzicht een voorsmaak van de hervorming van de volledige 

schepping in Christus.63 Een mooi vooruitzicht!

58 Bovon, Luke 1, Hermeneia, 380.

59 Bock, Luke, NIVAC, 273.

60 Bovon, Luke 1, Hermeneia, 381.

61 Green, Luke, NICNT, 380; Mánek, “New Exodus,” 10.

62 Bovon, Luke 1, Hermeneia, 381.

63 Luther, “Mysterie of Transfiguration,” 97-98.
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5 Bijlagen

5.1 Structuur van Lucas

Blomberg:64

1-2 Infancy 

3:1-4:13 Introduction to Jesus’ ministry

4:14-9:50 Jesus in Galilee

9:51-18:34 Travel narrative

18:35-21:38 Ministry in or near Jerusalem

22-24 Passion & Resurrection

deSilva:65

1:1-2:52 Introductory Material

1:1-4 Prologue

1:5-25 Announcement of the birth of John the Baptist

1:26-56 Announcement of the birth of Jesus

1:57-80 Birth of John

2:1-2:52 Birth of Jesus

3:1-9:50 Jesus in Galilee

3:1-4:13 Preparation for ministry

3:1-22 John the Baptist and Jesus

3:23-38 Genealogy

4:1-13 Temptation

4:14-30 Inauguratory Sermon

4:31-9:50 Galilean ministry

9:51-19:27 Journey to Jerusalem

19:28-24:53 Jesus in Jerusalem (and environs)

19:28-21:38 Jerusalem ministry

22:1-23:56 Passion narrative

24:1-53 Resurrection appearances in Judea

64 Blomberg, Jesus and the Gospels, 141.

65 deSilva, Introduction to the New Testament, 311.
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Liefeld (basisstructuur, verdere onderverdelingen zijn weggelaten):66

1:1-4 Introduction

1:5-2:52 Birth and Childhood Narratives

1:5-56 Anticipation of Two Births

1:57-2:20 Birth Narratives

2:21-52 Jesus’ Early Years

3:1-4:13 Preparation for Jesus’ Ministry

3:1-20 The Ministry of John the Baptist

3:21-22 The Baptism of Jesus

3:23-38 Jesus’ Genealogy

4:1-13 The Temptation of Jesus

4:14-9:50 The Galilean Ministry

4:14-6:16 Initial Phase

6:17-49 Jesus’ Great Sermon

7:1-9:17 Ministry to Various Human Needs

9:18-50 Climax of Jesus’ Ministry

9:51-19:44 Teaching and Travels Towards Jerusalem

9:51-10:24 The New Direction in Jesus’ Ministry

10:25-11:13 Teachings

11:14-54 Growing Opposition

12:1-13:35 Teachings on Times of Crisis and Judgment

14:1-18:30 Further Teaching on Urgent Issues

18:31-19:44 Final Approach to Jerusalem

19:45-24:53 Concluding Events

19:45-21:38 Teaching in the Temple Area

22:1-23:56 The Passion of Our Lord

24:1-53 The Resurrection and Ascension

5.2 Structuur van Lc 9:28-3667

28 Frame 

29-31 Divine sign ( ~ seeing)

32 Human reaction (general)

33 Human reaction (concrete)

34-35 Divine interpretation ( ~ hearing)

36 Human reaction and frame

66 Liefeld, “Luke,” EBC, 818-820; hoofdlijnen te vergelijken met Bock, Luke, BECNT, 44-48.
67 Bovon, Luke 1, Hermeneia, 371.
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5.3 Vergelijking teksten

NBG51 NBV SVV77 NIV

28 En het geschiedde on-

geveer acht dagen na 

deze woorden, dat Hij 

Petrus en Johannes en Ja-

kobus medenam en de 

berg opging om te bid-

den. 

29 En het geschiedde, ter-

wijl Hij in het gebed was, 

dat het aanzien van zijn 

gelaat anders werd, en 

zijn kleding werd stralend 

wit. 

30 En zie, twee mannen 

spraken met Hem, en wel 

Mozes en Elia. 

31 Dezen, in heerlijkheid 

verschenen, spraken over 

zijn uitgang, die Hij te Je-

ruzalem zou volbrengen. 

32 En Petrus en die met 

hem waren, werden door 

slaap overmand en, toen 

zij ontwaakten, zagen zij 

zijn heerlijkheid, en de 

twee mannen, die bij 

Hem stonden. 

33 En het geschiedde, 

toen dezen van Hem 

scheidden, dat Petrus tot 

Jezus zeide: Meester, het 

is goed, dat wij hier zijn, 

28 Ongeveer acht dagen 

nadat hij dit had gezegd 

ging hij met Petrus, Jo-

hannes en Jakobus de 

berg op om te bidden. 

29 Terwijl hij aan het bid-

den was, veranderde de 

aanblik van zijn gezicht en 

werd zijn kleding stralend 

wit. 

30 Opeens stonden er 

twee mannen met hem te 

praten: het waren Mozes 

en Elia, 

31 die in hemelse luister 

verschenen waren. Ze 

spraken over het levens-

einde dat hij in Jeruzalem 

zou moeten volbrengen. 

32 Petrus en de beide an-

deren waren in een diepe 

slaap gevallen; toen ze 

wakker schoten, zagen ze 

de luister die Jezus omgaf 

en de twee mannen die 

bij hem stonden. 

33 Toen de mannen zich 

van hem wilden verwijde-

ren, zei Petrus tegen Je-

zus: ‘Meester, het is goed 

dat wij hier zijn, laten we 

28 En het geschiedde, 

omtrent acht dagen na 

deze woorden, dat Hij 

meenam Petrus, en Jo-

hannes, en Jakobus, en 

klom op de berg, om te 

bidden. 

29 En toen Hij bad, werd 

de gedaante van Zijn aan-

gezicht veranderd, en Zijn 

kleding wit en zeer blin-

kende. 

30 En ziet, twee mannen 

spraken met Hem, welke 

waren Mozes en Elía. 

31 Die, gezien zijnde in 

heerlijkheid, zeiden Zijn 

uitgang, die Hij zou vol-

brengen te Jeruzalem. 

32 Petrus nu, en die met 

hem waren, waren met 

slaap bezwaard; en ont-

waakt zijnde, zagen zij 

Zijn heerlijkheid, en de 

twee mannen, die bij 

Hem stonden. 

33 En het geschiedde, 

toen zij van Hem af-

scheidden, zo zeide Pet-

rus tot Jezus: Meester, 

het is goed, dat wij hier 

28 About eight days after 

Jesus said this, he took 

Peter, John and James 

with him and went up 

onto a mountain to pray. 

29 As he was praying, the 

appearance of his face 

changed, and his clothes 

became as bright as a 

flash of lightning. 

30 Two men, Moses and 

Elijah, 

31  appeared in glorious 

splendor, talking with Je-

sus. They spoke about his 

departure, which he was 

about to bring to fulfill-

ment at Jerusalem. 

32 Peter and his compan-

ions were very sleepy, but 

when they became fully 

awake, they saw his glory 

and the two men stand-

ing with him. 

33 As the men were leav-

ing Jesus, Peter said to 

him, "Master, it is good 

for us to be here. Let us 

put up three shelters—
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NBG51 NBV SVV77 NIV

laten wij drie tenten op-

slaan, voor U een, en voor 

Mozes een, en voor Elia 

een; want hij wist niet, 

wat hij zeide. 

34 En terwijl hij dit zeide, 

kwam er een wolk, en 

overschaduwde hen. En 

zij werden bevreesd, toen 

die de wolk ingingen. 

35 En er klonk een stem 

uit de wolk, die zeide: 

Deze is mijn Zoon, de uit-

verkorene, hoort naar 

Hem. 

36 En terwijl die stem 

klonk, bevond Jezus Zich 

alleen. En zij zwegen en 

verhaalden in die dagen 

aan niemand iets van het-

geen zij gezien hadden. 

drie tenten opslaan, een 

voor u, een voor Mozes 

en een voor Elia,’ maar hij 

wist niet wat hij zei. 

34 Terwijl hij nog aan het 

spreken was, kwam er 

een wolk aandrijven, die 

een schaduw over hen 

wierp; ze werden bang 

toen de wolk hen omhul-

de. 

35 Er klonk een stem uit 

de wolk, die zei: ‘Dit is 

mijn Zoon, mijn uitverko-

rene, luister naar hem!’ 

36 Toen de stem ver-

stomd was, was Jezus 

weer alleen. Ze zwegen 

over het voorval en ver-

telden in die tijd aan nie-

mand wat ze hadden ge-

zien. 

zijn; en laat ons drie ta-

bernakelen maken, voor 

U een, en voor Mozes 

een, en voor Elía een; niet 

wetende, wat hij zeide. 

34 Toen hij nu dit zeide, 

kwam een wolk, en over-

schaduwde hen; en zij 

werden bevreesd, toen 

die in de wolk ingingen. 

35 En er geschiedde een 

stem uit de wolk, zeggen-

de: Deze is Mijn geliefde 

Zoon; hoort Hem! 

36 En toen de stem ge-

schiedde, zo werd Jezus 

alleen gevonden. En zij 

zwegen stil, en verhaal-

den in die dagen niemand 

iets van wat zij gezien 

hadden. 

one for you, one for 

Moses and one for 

Elijah." (He did not know 

what he was saying.) 

34 While he was speak-

ing, a cloud appeared and 

enveloped them, and 

they were afraid as they 

entered the cloud. 

35 A voice came from the 

cloud, saying, "This is my 

Son, whom I have chosen; 

listen to him." 

36 When the voice had 

spoken, they found that 

Jesus was alone. The dis-

ciples kept this to them-

selves, and told no one at 

that time what they had 

seen. 

5.4 Synoptische vergelijking

Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36

NBV
1 Zes 

dagen 

later nam Jezus 

Petrus, Jakobus en diens broer 

Johannes *

met zich mee een hoge berg op, 

waar ze alleen waren. 

2 Voor hun ogen 

2 Zes 

dagen 

later nam Jezus 

Petrus, Jakobus en Johannes* 

met zich mee een hoge berg op, 

waar ze helemaal alleen waren. 

Voor hun ogen 

28 Ongeveer acht 

dagen 

nadat hij dit had gezegd ging hij 

met 

Petrus, Johannes* en Jakobus 

de berg op 

om te bidden. 

29 Terwijl hij aan het bidden was, 
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Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36

veranderde 

hij van gedaante, zijn gezicht straal-

de als de zon 

en zijn kleren werden 

wit als het licht. 

3 Plotseling 

verschen*en aan hen 

Mozes en Elia, 

die met Jezus in gesprek waren. 

4 Petrus nam het woord en zei 

tegen Jezus: 

‘Heer, 

het is goed dat wij hier zijn. 

Als u wilt zal ik hier 

drie tenten opslaan, 

een voor u, 

een voor Mozes 

en een voor Elia.’ 

5 Hij was nog niet uitgesproken, of 

veranderde 

hij van gedaante, 

3 zijn kleren gingen helder 

wit glanzen, zo wit als geen enkele 

wolwasser op aarde voor elkaar 

zou kunnen krijgen. 

4 Toen 

verscheen*

Elia aan hen, samen met Mozes, 

en 

ze spraken met Jezus. 

5 Petrus nam het woord en zei 

tegen Jezus: 

‘Rabbi, 

het is goed dat wij hier zijn; 

laten we 

drie tenten opslaan, 

een voor u, 

een voor Mozes 

en een voor Elia.’ 
6 Hij wist niet goed wat hij 

moest zeggen, 

want ze waren door schrik over-

weldigd. 

7 Toen 

viel 

veranderde 

de aanblik van zijn gezicht 

en werd zijn kleding 

stralend wit. 

30 Opeens 

stonden er twee mannen met hem 

te praten: het waren 

Mozes en Elia, 
31 die in hemelse luister 

verschen*en waren. 

Ze spraken over het levenseinde 

dat hij in Jeruzalem zou moeten 

volbrengen. 
32 Petrus en de beide anderen wa-

ren in een diepe slaap gevallen; 

toen ze wakker schoten, zagen ze 

de luister die Jezus omgaf en de 

twee mannen die bij hem stonden. 
33 Toen de mannen zich van hem 

wilden verwijderen, 

zei Petrus 

tegen Jezus: 

‘Meester, 

het is goed dat wij hier zijn, 

laten we 

drie tenten opslaan, 

een voor u, 

een voor Mozes 

en een voor Elia,’ 

maar hij wist niet wat hij 

zei. 

34 Terwijl 

hij nog aan het spreken was, kwam 

er een* wolk* aandrijven, die 
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Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36

de schaduw 

van een* stralende wolk* 

gleed 

over hen 

heen, 

en uit de wolk klonk een stem: 

‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

in hem vind ik vreugde. 

Luister naar hem!’ 

6 Toen 

de leerlingen dit hoorden, wierpen 

ze zich neer en verborgen uit angst 

hun gezicht. 
7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen 

aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven 

niet bang te zijn.’ 

8 Ze keken op 

en zagen niemand meer, 

Jezus was alleen.

9 Toen ze van de berg 

afdaalden, 

gebood Jezus hun: 

‘Praat met 

niemand 

over 

wat jullie 

hebben gezien 

voordat de Mensenzoon 

uit de dood is opgewekt.’

10 De leerlingen vroegen hem: 

de schaduw 

van een* wolk* 

over hen, 

en uit de wolk klonk een stem: 

‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

luister naar hem!’ 

8 Ze keken om zich heen 

en zagen opeens niemand meer, 

behalve Jezus, 

die nog bij hen stond. 

9 Toen ze de berg 

afdaalden, 

zei hij tegen hen 

dat ze aan 

niemand 

mochten vertellen 

wat ze 

hadden gezien 

voordat de Mensenzoon 

uit de dood zou zijn opgestaan. 
10 Ze namen zijn woorden ter harte, 

maar vroegen zich onder elkaar 

wel af wat hij bedoelde met deze 

opstanding uit de dood. 

11 Ze vroegen hem: 

een schaduw 

over hen 

wierp; ze werden bang toen de 

wolk hen omhulde. 

35 Er klonk een stem uit de wolk, 

die zei: 

‘Dit is mijn Zoon, 

mijn uitverkorene, 

luister naar hem!’ 

36 Toen 

de stem verstomd was, 

was Jezus weer alleen. 

Ze zwegen over het voorval en ver-

telden in die tijd aan 

niemand 

wat ze 

hadden gezien. 
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Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36

‘Waarom zeggen 

de schriftgeleerden toch 

dat Elia eerst moet komen?’ 

11 Hij antwoordde: 

‘Elia zou inderdaad komen en alles 

herstellen. 

12 Maar 

ik* zeg* jullie* dat Elia* al* geko-

men* is*, ze hebben hem alleen 

niet herkend, en* ze* hebben* 

met* hem* gedaan* wat* ze* wil-

den*. 

Zo zal ook 

de Mensenzoon 

door hun toedoen 

moeten lijden.’ 

13 Toen begrepen de leerlingen dat 

hij op Johannes de Doper doelde. 

‘Waarom zeggen 

de schriftgeleerden 

dat Elia eerst moet komen?’ 

12 Hij antwoordde: 

‘Elia komt inderdaad eerst en her-

stelt alles, 

maar 

over 

de Mensenzoon 

staat toch geschreven 

dat hij veel 

moet lijden 

en met verachting behandeld zal 

worden? 13 Ik* zeg* jullie*: Elia* is* 

al* gekomen*, en* ze* hebben* 

met* hem* gedaan* wat* ze* wil-

den*, zoals over hem geschreven 

staat.’ 

NBG51
1 En 

zes dagen 

later 

nam*

Jezus 

Petrus en Jakobus en zijn broeder 

Johannes* mede 

en Hij 

leidde hen 

een hoge berg op, 

in de eenzaamheid. 

2 En 

zes dagen 

later 

nam* 

Jezus

Petrus en Jakobus en Johannes* 

mede 

en 

leidde hen

een hoge berg op, 

hen alleen. 

28 En 

het geschiedde ongeveer 

acht dagen 

na deze woorden,

dat 

Hij 

Petrus en Johannes* en Jakobus 

mede nam* 

en 

de berg opging 

om te bidden. 
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Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36

2 En 

zijn gedaante 

veranderde voor hun ogen 

en zijn gelaat* straalde 

gelijk de zon 

en zijn klederen werden 

wit 

als het licht. 

3 En zie, 

hun verschenen 

Mozes en Elia, 

die 

met* Hem* sprak*en. 

4 

Petrus antwoordde 

en zeide tot Jezus: 

Here, 

het is goed, dat wij hier zijn; 

indien Gij het wilt, 

zal ik hier drie tenten opslaan, 

voor U een, 

en voor Mozes een, 

en voor Elia een. 

En 

zijn gedaante 

veranderde voor hun ogen, 

3 en zijn klederen werden 

schitterend, 

hel wit, 

zoals geen voller 

op aarde ze kan maken. 
4 En 

hun verscheen 

Elia met Mozes en

zij waren 

in gesprek* met* Jezus.

 5 En 

Petrus antwoordde 

en zeide tot Jezus: 

Rabbi, 

het is goed, dat wij hier zijn, 

laten wij drie tenten opslaan, 

voor U een, 

en voor Mozes een, 

en voor Elia een. 

6 Want hij wist niet, 

29 En 

het geschiedde, 

terwijl Hij in het gebed was, 

dat het aanzien van zijn gelaat*

anders werd, 

en zijn kleding werd 

stralend 

wit. 

30 En zie, 

twee mannen 

sprak*en met* Hem*, 

en wel Mozes en Elia. 

31 Dezen, in heerlijkheid versche-

nen, spraken over zijn uitgang, die 

Hij te Jeruzalem zou volbrengen. 
32 En Petrus en die met hem waren, 

werden door slaap overmand en, 

toen zij ontwaakten, zagen zij zijn 

heerlijkheid, en de twee mannen, 

die bij Hem stonden. 33 En het ge-

schiedde, toen dezen van Hem 

scheidden, 

dat 

Petrus 

tot Jezus zeide: 

Meester, 

het is goed, dat wij hier zijn, 

laten wij drie tenten opslaan, 

voor U een, 

en voor Mozes een, 

en voor Elia een; 

want hij wist niet, 
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Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36

5 

Terwijl hij nog sprak, zie, 

daar 

overschaduwde* hen* 

een lichtende wolk, 

en zie, 

een stem uit de wolk 

zeide: 

Deze is mijn Zoon, 

de geliefde, 

in wie Ik mijn welbehagen heb; 

hoort naar Hem! 

6 Toen de discipelen dit hoorden, 

wierpen zij zich op hun aangezicht 

ter aarde en werden zeer be-

vreesd. 
7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen 

aan en zeide: Staat op en weest 

niet bevreesd. 

8 Toen zij hun ogen opsloegen, 

zagen zij niemand 

dan 

Jezus alleen. 

9 En terwijl zij 

van de berg afdaalden, 

gebood Jezus hun, 

zeggende: 

Vertelt niemand 

dit gezicht, 

wat hij antwoorden moest, 

want zij waren zeer bevreesd.

7 En 

er kwam 

een wolk, 

die hen* overschaduwde*, 

en 

er klonk een stem uit de wolk: 

Deze is mijn Zoon, 

de geliefde, 

hoort naar Hem. 

8 En opeens, rondkijkende, 

zagen zij niemand 

meer bij zich 

dan 

Jezus alleen. 

9 En terwijl zij 

van de berg afdaalden, 

verbood Hij hun, 

dat zij iemand zouden vertellen, 

hetgeen zij gezien hadden, 

wat hij zeide. 

34 En 

terwijl hij dit zeide, 

kwam er 

een wolk, 

en overschaduwde* hen*. 

En 

zij werden bevreesd, toen die de 

wolk ingingen. 
35 En 

er klonk een stem uit de wolk, 

die zeide: 

Deze is mijn Zoon, 

de uitverkorene, 

hoort naar Hem. 

36 En terwijl die stem klonk, 

bevond Jezus Zich alleen. 

En 

zij zwegen en verhaalden in die da-

gen aan niemand iets van hetgeen 

zij gezien hadden. 
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Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36

voordat de Zoon des mensen 

uit de doden 

is opgewekt. 

10 En de discipelen vroegen Hem

en zeiden: 

Hoe kunnen dan 

de schriftgeleerden zeggen, 

dat Elia eerst moet komen? 11 Hij 

antwoordde en 

zeide: 
12 Elia zal wel komen 

en 

alles herstellen, 

maar 

Ik* zeg* u*, 

dat* Elia* reeds 

gekomen* is* en* zij* hebben* 

hem* 

niet erkend, maar 

met* hem* gedaan* 

al wat* zij* wilden*. 

Zó zal ook 

de Zoon des mensen 

door hen 

moeten lijden. 

13 Toen begrepen de discipelen, dat 

Hij over Johannes de Doper tot hen 

gesproken had. 

voordat de Zoon des mensen 

uit de doden 

zou zijn opgestaan. 

10 En zij hielden dit woord vast en 

trachtten onder elkander te weten 

te komen, wat het was, uit de do-

den opstaan. 

11 En zij vroegen Hem 

en zeiden: 

Waarom 

zeggen de schriftgeleerden, 

dat Elia eerst moet komen? 
12 Hij 

zeide tot hen: 

Elia komt wel eerst 

en 

herstelt alles; 

maar 

hoe staat er dan geschreven van 

de Zoon des mensen, 

dat Hij veel 

moet lijden, 

en dat Hij veracht zal worden? 
13 Maar Ik* zeg* u*: 

ook is* Elia* gekomen*, 

en* zij* hebben* met hem* ge-

daan* wat* zij* wilden*, 

gelijk van hem geschreven staat. 
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Samenvatting belangrijkste overeenkomsten/verschillen:

Mt + Mc + Lc • Een tijd wordt opgegeven

• Petrus, Jakobus en Johannes

• Berg

• Gedaante + kleding veranderde

• Gesprek met Mozes en Elia

• Petrus wil tenten opslaan

• Wolk overschaduwde hen

• Stem uit de wolk: ‘Dit is mijn Zoon, hoort naar Hem!’

• Mozes en Elia verdwijnen plots

• Petrus, Jakobus en Johannes zwegen over wat ze gezien hadden

Mt + Mc / Lc • Zes dagen later

• Hoge berg

• Jezus vroeg hen te zwijgen over wat gebeurd was vóór zijn opstanding

• Gesprek van discipelen met Jezus over komst van Elia die alles herstelt

• Elia is reeds gekomen maar de schriftgeleerden hebben met hem gedaan wat ze wil-

den

Mt + Lc / Mc • -

Mt / Mc + Lc • Discipelen werden na het horen van stem uit de wolk bevreesd en wierpen zich ter 

aarde

• Jezus zegt hen niet bang te zijn

• De mensen hebben Elia niet erkend

• De Zoon des mensen moet lijden door hen

• Ze begrepen dat Jezus Johannes de Doper bedoelde

Mc + Lc / Mt • Petrus wist niet wat hij zei

Mc / Mt + Lc • Petrus wist niet wat hij zei omdat hij bang was

• De discipelen proberen uit te vissen wat Jezus bedoelt met opstaan uit de doden

Lc / Mt + Mc • Ongeveer acht dagen later

• Inhoud gesprek met Mozes en Elia

• Slapende discipelen

• Ontwakende discipelen die heerlijkheid zien

5.5 Vragen bij Lc 9:28-36

Hele stuk:

• Welke plaats neemt dit stuk in het evangelie van  in?

• Wat is de link met de vorige perikoop?

• Wat is de link met de volgende perikoop?

Vers 28:

• Na welke woorden gebeurde het?
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• Waarom vindt Lucas het belangrijk om naar die woorden te verwijzen?

• Om welke berg gaat het?

• Waarom ging Jezus een berg op?

• Waarom gaan enkel Petrus, Johannes en Jakobus mee?

Vers 29:

• Wat is de link tussen het gebed en de verandering?

• Hoe werd Jezus’ gelaat?

Vers 30:

• Waarom stonden Mozes en Elia bij Jezus?

• Hoe weten de auteurs/getuigen zeker dat het om die twee bijbelfiguren gaat?

Vers 31:

• Wat houdt het in dat ze ‘in heerlijkheid verschenen’?

• Waarom spraken ze over het levenseinde?

• Waarom is de plaatsbepaling ‘Jeruzalem’ daarbij belangrijk?

Vers 32:

• Waarom sliepen Petrus en de anderen?

• Wat zagen ze precies bij Jezus? Waarop slaat ‘heerlijkheid’?

Vers 33:

• Waarom wilden de mannen zich van Jezus verwijderen?

• Waarom wil Petrus tenten opslaan?

• Waarom geeft Lucas aan dat Petrus niet wist wat hij zei?

Vers 34:

• Wat is de betekenis van de wolk?

• Over wie werd een schaduw geworpen?

• Hoe zag de wolk eruit?

• Waarom werden ze bang van de wolk?

Vers 35:

• Waarom spreekt de stem deze woorden? Wat is het nut binnen dit verhaal?

Vers 36:

• Wat is er gebeurd met de twee mannen?

• Waarom zwegen ze over het voorval?

• Hoe lang zwegen ze daarover? (‘in die tijd’)

5.6 Parafrasering

Ongeveer acht dagen nadat Hij dit gezegd had, ging Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus de berg 

op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde zijn gelaat en werd zijn kledij stralend 

wit. Plots stonden twee mannen naast Hem: Mozes en Elia. Deze waren in heerlijkheid verschenen 
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en spraken over Jezus’ exodus die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. Petrus en de anderen waren in-

tussen door slaap overmand en toen zij wakker werden, zagen zijn Jezus’ heerlijkheid en de twee 

mannen die bij Hem stonden. Toen ze van Jezus weggingen, zei Petrus: ‘Meester, gelukkig zijn wij 

hier. Laat ons drie tenten opslaan: één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.’ Dit zei Petrus om-

dat hij niet wist wat te zeggen. Terwijl hij sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. De disci-

pelen werden bang toen de wolk hen omvatte. Er klonk een stem uit de wolk: ‘Dit is mijn Zoon, de 

Uitverkorene, luister naar Hem!’ Terwijl die stem sprak, bleef Jezus als enige over. In de periode erna 

zwegen de discipelen en vertelden ze aan niemand wat ze gezien hadden.
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5.7 Blokdiagram Lc 9:28-36 (NBG)

28 En het geschiedde 
ongeveer acht dagen na deze woorden, 

dat Hij 
Petrus en Johannes en Jakobus medenam en 
de berg opging om te bidden. 

29 En het geschiedde, 
terwijl Hij in het gebed was, 

dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, 
en zijn kleding werd stralend wit. 

30 En zie, 
twee mannen spraken met Hem, 

en wel Mozes en Elia. 
31 Dezen, 

in heerlijkheid verschenen, 
spraken over zijn uitgang, 

die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. 
32 En 

Petrus en die met hem waren, 
werden door slaap overmand en, 

toen zij ontwaakten, 
zagen zij 

zijn heerlijkheid, 
en de twee mannen, 

die bij Hem stonden. 
33 En het geschiedde, 

toen dezen van Hem scheidden, 
dat Petrus tot Jezus zeide: 

Meester, het is goed, 
dat wij hier zijn, 

laten wij drie tenten opslaan, 
voor U een, 
en voor Mozes een, 
en voor Elia een; 

want hij wist niet, wat hij zeide. 
34 En 

terwijl hij dit zeide, 
kwam er een wolk, 

en overschaduwde hen. 
En 

zij werden bevreesd, 
toen die de wolk ingingen. 

35 En 
er klonk een stem uit de wolk, 

die zeide: 
Deze is mijn Zoon, 

de uitverkorene, 
hoort naar Hem. 

36 En 

terwijl die stem klonk, 

bevond Jezus Zich alleen. 

En 

zij zwegen en 

verhaalden 

in die dagen 

aan niemand 

iets 

van hetgeen 

zij gezien hadden. 

Menselijke reactie: spreken

Menselijke reactie: zwijgen

Goddelijk teken: zien

Goddelijk teken: horen

Context
Context

Context
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5.8 Bevindingen bij blokdiagram

• ‘En’ in vs. 28, 32, 34 = δε; ‘En’ in andere verzen = και (donkergroen).

• Gesprekken + zwijgen: afwisselend Jezus/Vader en mensen (rood).

• 2x goddelijke openbaring (zien en horen) + 2x menselijke reactie (kaders)

• Zien → spreken; en

• Horen → zwijgen.

• De leerlingen werden gedwongen niet meer te ‘zien’, ze zagen Jezus’ heerlijkheid, maar door de 

wolk werd hen het zicht ontnomen (lichtblauw).

• Het gesprek over de ‘exodos’ wordt symbolisch in de structuur van de tekst weergegeven weerge-

geven, want op het einde bevindt Jezus Zich alleen; zoals Hij zou zijn gedurende zijn lijdensweg 

(lichtroze).

• Mozes en Elia: ‘in’ heerlijkheid; Jezus: ‘bezit’ heerlijkheid (blauw).

5.9 Woordstudie: εξοδος

5.9.1 Woordenboeken

BSC:68

ἔξ·οδος,  ου  (ἡ), sortie,  c. à d. I passage pour sortir,  issue, [...];  d’où simpl.  ἔξοδος,  en parl. des  

orifices du corps;  en parl. de l’embouchure d’en fleuve [...];  ou en gén. issue pour l’écoulement des 

eaux, au plur. [...]; fig. moyen de sortir d’une difficulté [...] 

II action de sortir, d’où : 1 sortie, départ [...], sortie d’un pays; dans l’Ancien Testament: L’Exode, ou  

sortie des Hébreux de l’Egypte, titre du 2e livre du Pentateuque; [...];  fig. souvenir qui sort de la 

mémoire; sortie de charge; abs. action de sortir de la vie, mort; [...] NT. Luc 9,31; 2 Petr. 1:15;  en 

parl. d’ événements, issue, résultat, fin, [...] 2 t. milit. expédition au dehors, marche à l’ennemi [...]; 

sortie d’assiégés [...] 3 procession, pompe, cortège [...] 4 sortie du chœur (dans la tragédie) [...]

TDNT69 vermeldt ἔξοδος niet

DGFNT:70

ἔξοδος, ου, ἡ, (1) exode Hb 11:22 (2) sortie de la vie, mort Lc 9:31, 2 Pi 1:15

68 Anatole Bailly, L. Séchan & P. Chantraine, Le Grand Bailly, Dictionnaire Grec-Français (Paris: Hachette, 2000), 709.

69 G. Kittel, ed., Theological Dictionary of the New Testament, 2 Vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976).

70 Maurices Carrez & François Morel,  Dictionnaire Grec-Français du Nouveau Testament (Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 

1971), 94.
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Thayer:71

ἔξοδος
1. exit, i.e. departure

2. the close of one’s career, one’s final fate

3. departure from life, decease

Part of Speech: noun masculine

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G1537 and G3598

Citing in TDNT: 5:103, 666

5.9.2 Theologische lexica

LSJ:72

ἔξ·οδος, (A) ἡ, going out [...]. 2. marching out, military expedition [...]. 3. procession [...]. 4. divorce 

[...]. II. way out, outlet [...]; of a river [...]. b. esp. of the Jewish Exodus, Lxx Ex. tit., etc. 2. way out of 

a difficluty [...]. 3. of orifices in the body [...]. 4. delivery [...]. 5. emission of semen [...]. III. end, close 

[...]:  abs.,  departure,  death,  Ev.Luc.9.31,  2Ep.Pet.1.15  [...].  2. end,  issue of  an  argument  [...].  b. 

decision of a court [...]. 3. end of a tragedy [...]. IV. outgoing, payment of money [...]. V. street, Lxx 

2Ki.22:43.

MGLNT:73

ἔξοδος, -ου,  η (< οδος),  [in LXX chiefly for מוצ�א, also חוץ, [etc.;]  a going out, departure: He 1122; of 

death, Lk 931, II Pe 115.

GELS:74

ἔξοδος,  ου, f.∫

1. act of going out: as cogn. dat.,  ἐξοδοῳ ἐξέλθῃ Nu 35.26; w. spec. ref. to the exodus from 

Egypt, Ex inscr. and subscr. (as the title of the book); των υἱων Ισραηλ ἐκ γης Αἰγύπτου 19.1, 

Nu 33.38; opp.  εἴσοδος –  φυλάξει  τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν  ~όν σου Ps 120.8.  b.  fig.  of 

human death: Wi 3.2 (II τεθνάναι).
2. origin, source: αἱ ~οι αὐτου ἀπʹ ἀρχης ἐξ ἡμερων αἰωνος Mi 5.2

3. coming to the end of a period of time and entering the next phase: ἐπʹ ~ου του ἐνιαυτου ‘at 

the end of the year’ Ex 23.16. Cf. ἐξοδία, ἐξοόδιος, ἐξέρχομαι, εἴσοδος.

4. .[één] מוצ0אה .a. qal[4], d ,י0צ0א

71 Thayer’s Greek Definitions, digital version on e-Sword (http://www.e-sword.net/).

72 Henry George Liddell, and others, A Greek-English Lexicon, 9th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1996), 596.

73 G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament, 3rd ed. (Edinburgh: T&T Clark, 1994), 161.

74 T.  Muraoka,  A  Greek-English  Lexicon  of  the  Septuagint,  Chiefly  of  the  Pentateuch  and  the  Twelve  Prophets  

(Louvain/Paris/Dudley: Peeters, 2002), 199.

http://www.e-sword.net/
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5.9.3 Conclusies

ἔξοδος komt slechts drie keer voor in het NT: in Lc 9:31; Hb 11:22; 1Pt 1:15.75 Bij Hb 11:22 wordt 

verwezen naar de exodus van Mozes en in beide andere teksten wordt verwezen naar het sterven 

van iemand (resp.  Jezus en Petrus).  Opvallend is  dat Mozes aanwezig is bij  de  ἔξοδος van Lc  9. 

Hoewel ἔξοδος veel betekenissen heeft, kunnen we ervan uit gaan dat het gespreksonderwerp van 

de drie mannen op de berg Jezus’ overlijden en opstanding was. Alle geraadpleegde werken zijn het 

eens over ‘het overlijden van iemand’ als een mogelijke (ietwat eufemistische) vertaling van  ἔξοδος. 

Zowel Mozes en Elia hadden een bijzondere dood/ten-hemel-opname meegemaakt (zie supra), dus 

is het niet verwonderlijk dat de mannen daarover spraken. Zeker omdat ze wellicht alledrie wisten 

welke ἔξοδος Jezus te wachten stond.

Vanuit de femenistische theologie wordt de  ἔξοδος bij Lucas gezien als een ‘reis van bevrijding.’76 

Daarmee wordt Jezus’  ἔξοδος gebruikt als voorbeeld om van onder een patriarchaal juk bevrijd te 

worden. Zo kunnen vrouwen ook een ἔξοδος meemaken. Deze interpretatie leidt volgens mij te ver 

af van het eigenlijke onderwerp: Jezus’ ‘uitgang’. Door Jezus’  ἔξοδος te zien als een voorbeeld van 

bevrijding van een machtsjuk, doen ze mijns inziens te kort aan de inhoud van Zijn offer. 

Mánek pleit ervoor om  ἔξοδος in Lc 9 onvertaald te laten staan77 en ik sluit me hierbij  aan. Een 

woord dat zo uniek is in het NT, maar tegelijk zoveel inhoudt als je de context van vs. 31 bekijkt, 

verdient om als ‘exodus’ geplaatst te worden in onze Bijbel.

5.10 De naam van de berg

Hoewel het niet expliciet wordt vermeld, wordt over het algemeen aangenomen dat ‘de berg’ waar 

naar verwezen wordt, de berg Tabor in Zuid-Galilea is. De berg Tabor heeft ook de sterkste traditie.78 

Sommigen hebben echter ook de berg Hermon vooropgeschoven wegens de nabijheid bij Caeserea 

Filippi,79 waar Petrus ongeveer een week voor deze gebeurtenis  erkent dat Jezus de Messias is  

(Lc 9:20). Ook de berg Meron wordt soms voorgesteld.80 Bock wijst erop dat het ontbreken van de 

naam suggereert dat de exacte locatie niet significant is.81 

75 Zie ook: Stern, JNT Commentary, 120.

76 Ringe, “Beginning of an Exodus,” 94.

77 Mánek, “New Exodus,” 12. Voor een uitvoerige studie van εξοδος verwijs ik graag naar dit artikel waarin de auteur veel uit-

gebreider ingaat op de speciale betekenis van het woordgebruik.

78 Bock, Luke, BECNT, 866.

79 Strauss, “Luke,” In ZIBBC, 404.

80 Bock, Luke, NIVAC, 271; Bock, Luke, BECNT, 862-863.

81 Ibid.
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5.11 Overeenkomsten Mozes en Jezus op de berg

Bewerking van een vergelijking in Blomberg82

Mozes (vooral Ex 24-34) ~ Jezus (vooral Lc 9:28-36)

• Ex 12v. • Eξοδος • Lc 9:31

• Ex 24:16 • Na zes dagen • Mt 17:1; Mc 9:2

• Ex 24:6; 31:18; 34:2,4,29,32 

(Sinai)

• Berg • Lc 9:28 (Tabor, Hermon of 

Meron?)

• Ex 34:29-35 • Verheerlijkt lichaam • Lc 9:32

• Ex 20:21; 24:15-16 • Omgevende wolk en 

verschijning van Gods 

heerlijkheid

• Lc 9:32, 34

• Ex 24:9-11 • Ontvanger van theofanie 

(zichtbare manifestatie van God)

• Lc 9:34-35

• Ex 24:16; 34:5-6, 10-28 • Hemelse stem uit de wolk • Lc 9:35

• Dt 18:15 • Luisteropdracht • Lc 9:35

82 Bewerking van Blomberg, Jesus and the Gospels 279-280.
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