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De Verheerlijking op de Berg 
 
Lukas 9 
28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en 
Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden. 
29 En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en zeer 
blinkende. 
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. 
31 Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te 
Jeruzalem. 
32 Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard; en ontwaakt zijnde, zagen 
zij Zijn heerlijkheid, en de twee mannen, die bij Hem stonden. 
33 En het geschiedde, als zij van Hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is 
goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, 
en voor Elias een; niet wetende, wat hij zeide. 
34 Als hij nu dit zeide, kwam een wolk, en overschaduwde hen; en zij werden bevreesd, als 
die in de wolk ingingen. 
35 En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem! 
36 En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil, en 
verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. 
 
Dit is de geschiedenis van de Heere Jezus waarbij Hij, in Verheerlijkte gedaante, gezien werd 
door drie van zijn discipelen. Petrus, Johannes en Jakobus. De Verheerlijking op de Berg. Het 
was ongetwijfeld een indrukwekkende gebeurtenis voor degenen die erbij waren. Historisch 
gezien heeft het geen enkele betekenis. Het had net zo goed niet kunnen gebeuren. Als je 
het overslaat in je Bijbel, dan mis je niks. Althans voorlopig niet…Neemt niet weg dat apostel 
Petrus, na de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, terugkomt op deze 
geschiedenis.  
 
Zijn Heerlijkheid aanschouwd 
 
2 Petrus 1 
16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt 
hebben de kracht en toekomst (= Wederkomst) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn 
aanschouwers geweest van Zijn majesteit.(= Heerlijkheid, Grootheid) 
17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem 
van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 
18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met 
Hem op den heiligen berg waren. 
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
Morgenster opga in uw harten.(Petrus verwijst hier naar Oudtestamentische uitspraken) 
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;(je mag geen 
Schriftgedeeltes losmaken, want geen enkel Schriftgedeelte staat op zichzelf. Je kunt niet 
een enkel gedeelte eruit halen, en je daar helemaal op concentreren. Men zou Schrift met 
Schrift vergelijken om tot Waarheden te komen) 
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21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 
 

Met eigen ogen gezien 
 
Petrus zegt; ’wij weten waarover wij prediken, en zijn geen menselijke verzinsels nagevolgd. 
Wij prediken de Verheerlijkte Christus. Wij prediken de  Kracht en Wederkomst van onze 
Heere Jezus Christus. Wij hebben Zijn Majesteit namelijk met eigen ogen mogen zien’. Petrus 
haalt de gebeurtenis aan als een argument voor de inhoud van zijn prediking, terwijl er maar 
drie mensen bij aanwezig waren. Petrus heeft ook nog een ander argument; ‘wij hebben het 
profetisch Woord, dat zeer vast is’. Johannes haalt de gebeurtenis op de Berg ook aan, maar 
in een andere context dan Petrus doet.  
 
Johannes 1 
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen  (= Geliefde) van den 
Vader), vol van genade en waarheid. 
 
De Heere Jezus, en de Heere Jezus Christus 
 
Christus is Grieks voor Gezalfde, Messias is Hebreeuws voor Gezalfde. De Heere Jezus werd 
pas ná Zijn dood en Opstanding de Gezalfde. Ná Zijn Opstanding werd de Heere Jezus tot 
Zoon, en Christus gesteld. De Heere Jezus werd in Zijn Opstanding de Christus, de Messias, 
de Gezalfde; allemaal dezelfde woorden. Christus is de Vervulling van alle 
Oudtestamentische profetieën; dat de beloofde Messias Israël ooit zal verlossen, en Zijn 
Koninkrijk zal vestigen. 
 
De Verheerlijkte Christus 
 
De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding, Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente. Hij zit 
aan de Rechterhand van God de Vader, in de Hemel. Hij is met Eer en Heerlijkheid gekroond, 
en alle dingen zijn aan Hem onderworpen. 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
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Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou. 
10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, 
dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid 
door lijden zou heiligen. 
 
Eer en Heerlijkheid ontvangen van God de Vader 
 
Drie discipelen zagen Zijn Heerlijkheid. Maar wát hebben Petrus, en Johannes, en Jakobus 
dan eigenlijk gezien? Ja, de Heere Jezus in een Verheerlijkte Gedaante, maar dat hield na een 
paar uur weer op. Het was in ieder geval de volgende dag allemaal weer voorbij. Maar ze 
hebben de Heere Jezus Christus gezien in een Verheerlijkte Gedaante, en ook Mozes en Elia 
in een Verheerlijkte Gedaante. Petrus beschouwt het hier als de uitbeelding van de 
Verheerlijkte Christus; Hij Die Eer en Heerlijkheid van de Vader heeft ontvangen. Hij Die zit 
aan de Rechterhand van de Vader. In die positie is Hij gegeven aan de Gemeente, tot Hoofd. 
 
Uitbeelding van de Positie en het Werk van de Christus 
 
Dus achteraf zegt Petrus dat wat hij toen gezien, en gehoord, heeft, een uitbeelding is van de 
Positie, en het tegenwoordige Werk van Christus. Hij noemt dit zelfs als eerste, en daarna 
noemt hij de Schriften. Hij zegt eerst wat zij gezien hebben, en als tweede noemt hij de 
Schriften. Dat is bijzonder. 
 
Ingang in het Koninkrijk 
 
2 Petrus 1 
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen 
Heere en Zaligmaker (=Redder, Verlosser, Behouder), Jezus Christus. 
12 Daarom zal ik niet verzuimen u altijd (bij élke gelegeheid) daarvan te vermanen, hoewel 
gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid (Petrus gaat ervan uit dat zijn lezers de 
tegenwoordige Waarheid kennen) versterkt zijt. 
13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u opwekke door 
vermaning; 
14 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere 
Jezus Christus mij heeft geopenbaard. 
15 Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze 
dingen gedachtenis moogt hebben. 
16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt 
hebben de kracht en toekomst (=Wederkomst) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn 
aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 
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Een Hemels Koninkrijk 
 
Petrus gaat ervan uit dat zijn lezers de tegenwoordige Waarheid kennen; De Heere heeft een 
Koninkrijk, maar niet op aarde. De Heere Jezus Christus heeft momenteel Zijn Koninkrijk in 
de Hemel. Petrus, Johannes, en Jakobus kennen de Heere in een positie aan de Rechterhand 
van God, uitermate Verhoogd. Dit heeft consequenties voor het heden (de tegenwoordige 
Waarheid), maar ook voor Zijn Wederkomst (Toekomst). In Zijn Wederkomst zal de Heere 
Jezus Christus in Verheerlijkte gedaante ook op een berg verschijnen. De Olijfberg. Hij zal Zijn 
Hemelse Koninkrijk uitbreiden naar de aarde. In Zijn Wederkomst zal uiteindelijk de hele 
Schepping vervuld zijn van Zijn Heerlijkheid. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, 
zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, 
en de helft deszelven naar het zuiden. 
 
Wij hebben Zijn Heerlijkheid gezien 
 
Johannes 1 
14 En het Woord is vlees geworden (het Woord is vervuld geworden, wat Hij van den 
beginne heeft gesproken), en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 
aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en 
waarheid. 
 
‘Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, vol van Genade en Waarheid. 
En wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd’. Wanneer hebben Johannes, en Petrus, en 
Jakobus de Heerlijkheid van de Heere gezien? Op de Berg!!  
 
De Heere Jezus was niet Verheerlijkt 
 
Jesaja 53 
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre 
aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen 
gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht 
in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, 
en wij hebben Hem niet geacht. 
 
Johannes 12 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal 
verheerlijkt worden. 
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Johannes 7 
37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: 
Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn 
buik vloeien. 
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want 
de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) 
 
De Heere Jezus was niet Verheerlijkt, en leefde niet Verheerlijkt hier op aarde. De Heere 
Jezus leefde hier op aarde, en had geen gedaante, noch heerlijkheid. En vierentwintig uur 
voordat Hij stierf aan het kruis, zei Hij dat de Zoon des mensen Verheerlijkt zal worden. Met 
andere woorden; de Heere Jezus was dus niet Verheerlijkt.  
 
Zijn Heerlijkheid gezien na Zijn Opstanding? 
 
Hebben de discipelen de Heerlijkheid van de Heere aanschouwd in Zijn Opstanding? Nee, 
want Maria, bijvoorbeeld, dacht dat Hij de tuinman was. De Emmaüsgangers hebben de 
Heere óók niet herkend. Hij was een gewone man. Zelfs de vijfhonderd mensen uit Johannes 
eenentwintig herkenden Hem niet. Ja, de discipelen wisten wie Hij was, maar ze herkenden 
Hem toch niet…Er was dus geen sprake van een Verheerlijkt Gedaante na de Opstanding van 
de Heere Jezus Christus. 
 
Vooruitwijzend 
 
Wanneer hebben ze dán Zijn Heerlijkheid aanschouwd? Er staat in Johannes; ‘een 
heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader’. Dit suggereert dat Hij dat daarvóór nog 
niet was! Een term als ‘eniggeborenen van den Vader’, is van toepassing op de Heere Jezus 
Christus ín, en sínds, Zijn Opstanding. Degene met het Eerstgeboorterecht. De Eersteling. 
Maar Johannes en de andere twee hebben de Verheerlijkte Christus dus al gezien vóór Zijn 
Opstanding. Als een teken vooruitwijzend naar Zijn Verheerlijking. 
 
Wat houdt Zijn Verheerlijking in? 
 
Wat is de Verheerlijking van de Heere Jezus Christus? Dat is niet alleen Zijn Opstanding. De 
Verheerlijking is de Opstanding van de Heere Jezus Christus, inclusief  Zijn Verhoging tot aan 
de Rechterhand van God, in de Hemel. Dát is de Verheerlijkte Positie van de Opgestane 
Christus. En dat werd uitgebeeld, eveneens op een hoge plaats; op een berg. En nog in een 
wolk ook.  
 
Zijn Werk, en Zijn Positie in onze tegenwoordige tijd 
 
1 Johannes 1 
1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben 
met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het 
Woord des levens; 
2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen 
ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 
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3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben (bij de Verheerlijking op de Berg?), dat 
verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze 
gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. 
 
Johannes en Petrus grijpen dus allebei terug naar deze geschiedenis. En Johannes misschien 
ook wel in bovenstaande Brief. Deze gebeurtenis, op die Berg van de Verheerlijking, is een 
uitbeelding van het Werk van God, en de Positie van de Heere Jezus Christus in onze 
tegenwoordige tijd. In deze vijfde Bedeling. En dit is expliciet waar Petrus het over heeft.  
 
Typologie 
 
In onze tijd spreekt God ook tot ons via beelden (typologie), maar ook via het Woord. Hij 
spreekt immers op velerlei wijzen. Precies zoals Petrus het ook zegt; via aanschouwen, en via 
het profetisch Woord. Kijken en luisteren. Maar in het Woord vinden we natuurlijk ook 
allerlei illustraties van toekomende gebeurtenissen. (lees ook de studie; ‘Typologie in de 
Bijbel’) De geschiedenis van de Verheerlijking op de Berg is een uitbeelding, een illustratie, 
van onze Bedeling. 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
De Bijbel gaat over de Heere Jezus Christus 
 
Typologie, illustraties in de Bijbel, zijn slechts een ondersteuning. Je kunt er geen theorie op 
bouwen. En het Woord is pas zeer vast als je Schrift met Schrift gaat vergelijken. Je kunt er 
niet zomaar iets uitlichten, en daar een Waarheid bij maken. Er bestaan niet voor niets vier 
Evangeliën; op die manier worden we gedwongen om ze naast elkaar te leggen om een 
compleet beeld te krijgen. De Harmonie der Evangeliën. Dit zouden we bij élke studie doen; 
zoveel mogelijk Schriftplaatsen vinden die elkaar overlappen en/of ondersteunen. Dit alles 
met de insteek dat de héle Bijbel over de Heere Jezus Christus gaat, en niet over ons. Wij 
zouden ons bij alle gebeurtenissen afvragen wat dit ons over de Heere Jezus Christus leert… 
 
Markus en Mattheüs 
 
Markus 9 
2 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en bracht hen op een 
hogen berg bezijden alleen; en Hij werd voor hen van gedaante veranderd. 
3 En Zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo 
wit maken kan. 
4 En van hen werd gezien Elias met Mozes, en zij spraken met Jezus. 
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5 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, en laat ons 
drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elias een. 
6 Want hij wist niet, wat hij zeide; want zij waren zeer bevreesd. 
7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: 
Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! 
8 En haastelijk rondom ziende, zagen zij niemand meer, dan Jezus alleen bij zich. 
9 En als zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, dat zij niemand verhalen zouden, 
hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan 
zijn. 
 
Mattheüs 17  
1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en 
bracht hen op een hogen berg alleen. 
2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en 
Zijn klederen werden wit gelijk het licht. 
3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. 
4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, 
laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. 
5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit 
de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort 
Hem! 
6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. 
7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. 
8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. 
9 En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, 
totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. 
 
Aantal dagen 
 
Zo vind je de geschiedenis van de Verheerlijking op de Berg dus ook terug in Markus negen 
en Mattheüs zeventien. Deze verslagen zijn niet woordelijk hetzelfde. Je zult de drie stukken 
naast elkaar moeten leggen om erachter te komen waar die Verheerlijking een beeld van is. 
Natuurlijk samen met de eerder genoemde stukken van Petrus en Johannes. Je ziet bij 
nalezen al direct dat er wat verschillen zijn. Bijvoorbeeld in het aantal dagen die genoemd 
worden. 
 
Eén week later 
 
Lukas zegt; ‘En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden’, terwijl Markus en 
Mattheüs het hebben over zes dagen. Was het nou na zes of acht dagen? Het is een verschil 
van tellen! Wij hier in Nederland rekenen het uit op zeven dagen. Er staat; één week later. In 
andere landen of culturen is er wellicht een andere rekenmethode. 
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Rekenvoorbeeld vanaf Goede vrijdag tot eerste Paasdag 
 
Hoeveel dagen zijn het bijvoorbeeld van Goede vrijdag tot zondag eerste Paasdag? Zijn dat 
er drie? Of twee? Of eigenlijk maar één; de zaterdag? Er zijn gewoon verschillende 
rekenmethodes die gehanteerd worden. Er staat dus soms in Zijn Woord; na twee dagen, en 
soms staat er; na drie dagen. Of er staat; op de derde dag.  
 
Oók een week later 
 
Het moet geen probleem zijn. Vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan eerste Paasdag, zit óók 
precies een week tussen. De ‘intocht’ van Jeruzalem was op de tiende van de eerste maand. 
En de Opstanding van de Heere Jezus Christus was op de zeventiende van de eerste maand 
(Nisan). Dat er hier een verband is met het aantal dagen wat genoemd wordt in de 
geschiedenis van de Verheerlijking op de Berg, zal verderop in de studie duidelijk worden. 
 
Intocht in Jeruzalem, werd geen intocht 
 
De zogenaamde intocht in Jeruzalem begon in Bethanië, op de Olijfberg, en eindigde op de 
Olijfberg. Toen weende de Heere Jezus over Jeruzalem, dus werd het geen feestelijke intocht  
de stad binnen. (zie studie de Bijbelse betekenis van Palmpasen) Vanaf de zogenaamde 
intocht in Jeruzalem, overnachtte de Heere Jezus op de Olijfberg. Hij heeft in die laatste 
week de nacht niet meer doorgebracht in Jeruzalem. De laatste keer dat Hij gezien is op 
aarde, was ook op de Olijfberg.  
 
Onderbroken geschiedenis 
 
Palmpasen was het moment waarop Hij als Koning binnengehaald had kunnen worden. Maar 
de geschiedenis werd onderbroken daar op de Olijfberg. Dat herhaalde zich op 
Hemelvaartsdag. Ook toen brak de geschiedenis af met de verdwijning van de Heere, vanaf 
de Olijfberg. In het Oude Testament vinden we ook nog een verdwijning vanaf de Olijfberg. 
De profeet Ezechiël beschrijft een visioen waarin de Heerlijkheid des Heeren voor het laatst 
gezien is op de Olijfberg. De verdwijning vanaf de Olijfberg werd daar dus al aangekondigd.  
 
Handelingen 1 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding; 
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar 
den hemel hebt zien heenvaren. (de Heere Jezus Christus vertrok vanaf de Olijfberg naar de 
Hemel, en van daaruit zal Hij straks weer terugkomen en Zijn Voeten zetten op de Olijfberg) 
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, 
welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. 
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Ezechiël 11 
22 Toen hieven de cherubs hun vleugelen op, en de raderen tegenover hen; en de heerlijkheid 
des Gods van Israël was over hen van boven. 
23 En de heerlijkheid des HEEREN rees op van het midden der stad (Jeruzalem), en stond op 
den berg, die tegen het oosten der stad is.(=Olijfberg) 
24 Daarna nam mij de Geest op, en bracht mij in gezicht door den Geest Gods in Chaldea tot 
de gevankelijk weggevoerden; en het gezicht, dat ik gezien had, voer van mij op. 
 
Zijn Wederkomst een jaarweek later 
 
De eerstvolgende keer dat de Heere Jezus Christus gezien zal worden op aarde, zal ook op de 
Olijfberg zijn. Ná de zeventigste Jaarweek van Daniël. Want zoals Hij vertrok, zal Hij ook 
terugkomen, staat in Handelingen één. Hij zal bij Zijn Wederkomst Zijn Voeten óók op de 
Olijfberg zetten. In principe één (Jaar-) week later dan dat Hij vertrokken is.  
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, 
zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, 
en de helft deszelven naar het zuiden. 
 
Een week na wát? 
 
Lukas 9 
28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en 
Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden. 
 
Dus een week later was er de Verheerlijking op de Berg. Maar waarná een week later? Een 
week na wat??...Na de Woorden die de Heere Jezus tegen Zijn discipelen gesproken had! 
Wat heeft de Heere Jezus een week voor de Verheerlijking op de Berg dan verteld? 
 
De Woorden vóór de Verheerlijking op de Berg 
 
Lukas 9 
20 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, 
zeide: De Christus Gods.(Petrus zegt dat Hij de beloofde Messias is) 
21 En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden;(zij zouden dit 
tegen niemand zeggen, omdat het nog niet zover was. De Heere Jezus werd pas de Christus, 
de Gezalfde, in Zijn Opstanding) 
22 Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de 
ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt 
worden.(de Heere Jezus legt uit dat Hij eerst gedood zou worden, en zou opstaan, voordat 
Hij de Christus zou zijn) 
23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen (wie mij wil navolgen oftewel; wie 
mijn discipel wil zijn), die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge 
Mij.(Hem volgen met kruis en al; Zijn smaadheid dragende) 
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24 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen .(Je kan de hele wereld winnen, 
maar wat moet je ermee, want dood ga je toch!); maar zo wie zijn leven (oude leven), 
verliezen zal, om  Mijnentwil, die zal het behouden.(het nieuwe Opstandingsleven in 
Christus) 
25 Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of 
schade zijns zelfs lijden? 
26 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des 
mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid des 
Vaders, en der heilige engelen. 
27 En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen (Petrus, Jakobus en Johannes) dergenen, die hier 
staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien 
hebben.(Het Koninkrijk zal namelijk pas zichtbaar gemaakt worden in Zijn Wederkomst. De 
Heere Jezus zei Zelf dat Zijn Koninkrijk niet van hier was) 
28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en 
Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden. 
 
Uitzonderlijke positie van de drie discipelen 
 
Naar aanleiding van het antwoord van Petrus; ‘Gij zijt de Christus Gods’, spreekt de Heere 
Jezus over Zijn dood en Opstanding. En een week later, op dezelfde dag van de week, krijgen 
Petrus, en Johannes en Jakobus, de Christus te zien. De Heere Jezus klom op de Berg om te 
bidden, samen met de drie discipelen. Bij de opstanding van het twaalf-jarige dochtertje van 
Jaïrus, mochten ook alleen Petrus, Johannes, en Jakobus mee met de Heere Jezus. Ook in de 
Hof van Gethsemane nam de Heere Jezus alleen deze zelfde drie discipelen mee.  
 
Markus 5 
36 En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er gesproken werd, zeide tot den 
overste der synagoge: Vrees niet; geloof alleenlijk. 
37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den broeder 
van Jakobus; 
 
Markus 14 
32 En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn 
discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben. 
33 En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst 
te worden; 
34 En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt. 
35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat 
die ure van Hem voorbijginge. 
 
Klom op de berg om te bidden 
 
Lukas 6 
28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en 
Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden. 
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Mattheüs 17 
1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en 
bracht hen op een hogen berg alleen.(afgezonderd van de overige discipelen) 
 
Markus 9 
2 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en bracht hen op een 
hogen berg bezijden (Hij nam hen terzijde, Hij nam de drie apart) alleen; 
 
Alleen in Lukas negen staat dus dat de Heere Jezus de berg beklom om te bidden. Dit komen 
we vaker tegen in de Bijbel; dat de Heere Jezus op een berg ging om te bidden.  
 
De Heere klom vaker de berg op om te bidden 
 
Mattheüs 14 
20 En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, twaalf 
volle korven. 
21 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen, zonder de vrouwen en 
kinderen. 
22 En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor Hem af te varen naar 
de andere zijde, terwijl Hij de scharen van Zich zou laten. 
23 En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. 
En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen.(Zijn discipelen waren in een 
bootje op zee) 
 
Markus 6 
45 En terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de 
andere zijde tegen over Bethsaida, terwijl Hij de schare van Zich zou laten. 
46 En als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden. 
 
Lukas 6 
12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef 
den nacht over in het gebed tot God. 
13 En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, 
die Hij ook apostelen noemde: 
 
Het was dus een gewoonte van de Heere om de berg op te gaan om te bidden. Al dan niet 
met de drie discipelen. 
 
De discipelen in moeilijkheden beneden aan de berg 
 
Johannes 6 
14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is 
waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 
15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem 
Koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen. 
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Zij wilden Hem met geweld Koning maken, maar Hij ontweek wederom. Hij ging dus alleen 
de Berg op om te bidden, en dan ontstaat de situatie dat de discipelen onderaan de Berg in 
moeilijkheden raken. Dit was ook het geval toen de Heere Jezus de Berg opging om te 
bidden, en de discipelen in moeilijkheden kwamen op zee, in hun bootje. Maar ook tijdens 
het bidden op de Berg der Verheerlijking, waren de overige negen discipelen, onderaan de 
Berg, in moeilijkheden. Het lukte hen niet om een boze geest uit een kind te verjagen.  
 
Lukas 9 
37 En het geschiedde des daags daaraan (zij hebben dus overnacht op de Berg der 
Verheerlijking), als zij van den berg afkwamen, dat Hem een grote schare in het gemoet 
kwam. 
38 En ziet, een man van de schare riep uit, zeggende: Meester, ik bid U, zie toch mijn zoon 
aan; want hij is mij een eniggeborene. 
39 En zie, een geest neemt hem, en van stonde aan roept hij, en hij scheurt hem, dat hij 
schuimt, en wijkt nauwelijks van hem, en verplettert hem. 
40 En ik heb Uw discipelen gebeden, dat zij hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet 
gekund. 
41 En Jezus, antwoordende, zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog bij 
ulieden zijn, en ulieden verdragen? Breng uw zoon hier. 
42 En nog, als hij naar Hem toekwam, scheurde hem de duivel, en verscheurde hem; maar 
Jezus bestrafte den onreinen geest, en maakte het kind gezond, en gaf hem zijn vader weder. 
 
Schrift met Schrift vergelijken 
 
Wat we nu gedaan hebben, is Schrift met Schrift vergelijken. We hebben de stukken naast 
elkaar gelegd, en we krijgen hetzelfde beeld te zien. Want wat hebben we nu, op meerdere 
plaatsen, gevonden? Een (Verheerlijkte) Heere Jezus, biddend op een berg, terwijl zijn 
discipelen onderaan de berg bezig zijn met een strijd die zij niet kunnen winnen. Zo’n zelfde 
soort geschiedenis vinden we ook terug in het Oude Testament, in Exodus zeventien. 
 
Mozes op de berg 
 
Exodus 17 
8 Toen kwam Amalek (betekenis; op winstbejag uit/volk dat uitput. Amalek is de kleinzoon 
van Ezau. En de oorlog van Israël tegen Amalek is van geslacht tot geslacht) en streed tegen 
Israël in Rafidim. 
9 Mozes dan zeide tot Jozua (Hebreeuws voor het Griekse ‘Jezus’): Kies ons mannen, en trek 
uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels (=Berg) staan, en de staf 
Gods zal in mijn hand zijn. (Terwijl Mozes op de Berg is, is het Volk beneden bezig met een 
strijd tegen de Amalekieten/ boze geestelijke machten. Onder leiding van Jozua/ Jezus) 
10 Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, Aäron 
en Hur klommen op de hoogte des heuvels. 
11 En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief (=uitbeelding van gebed. 1 Timotheüs 
2; 8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder 
toorn en twisting), zo was Israël de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was 
Amalek de sterkste.(er was wisselend succes) 
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12 Doch de handen van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien 
onder hem, dat hij daarop zat; en Aäron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de 
ander op de andere zijde; alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. 
13 Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards. 
14 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de 
oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den 
hemel. (En is dit gelukt? Nee, Israël had alleen de overhand, maar niet de overwinning. De 
strijd ging heen en weer, maar was destijds zeker niet gewonnen. De oorlog van de Heere 
tegen Amalek ging door van geslacht tot geslacht) 
15 En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier! 
16 En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN 
tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht! (tot in onze dagen is deze strijd er nog!) 
 
Het einde van Amalek 
 
Deuteronomium 25 
17 Gedenkt, wat u Amalek gedaan heeft op den weg, als gij uit Egypte uittoogt; 
18 Hoe hij u op den weg ontmoette, en sloeg onder u in den staart al de zwakken achter u, 
als gij moede en mat waart; en hij vreesde God niet. 
19 Het zal dan geschieden, als u de HEERE, uw God, rust zal gegeven hebben, van al uw 
vijanden rondom, in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve geven zal, om hetzelve 
erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen; 
vergeet het niet! 
 
Voordat Mozes afscheid neemt van Zijn Volk, zegt hij; ‘vergeet het niet, dat jullie het land 
erfelijk zullen bezitten. En dan zullen jullie een einde maken aan Amalek’. Dit moet nog 
gebeuren in de Wederkomst van Christus. Die laatste menselijke vorst, het beest uit 
Openbaring, de hoorn over het antichristelijke rijk, is een Amalekiet. Pas bij de Wederkomst 
van Christus zal een einde gemaakt worden aan de nagedachtenis van Amalek. Dat staat dus 
nog te gebeuren… 
 
Ook wij strijden tegen de Amalekieten 
 
De uitbeelding in Exodus zeventien is, net als de Verheerlijking op de Berg, een uitbeelding 
van onze tijd. Ook wij zijn verlost uit Egypte. Ook wij zijn onderweg naar Kanaän, het 
Beloofde Land. Amalekieten zijn demonen, het zijn geestelijke boosheden in de lucht. Ook 
wij strijden onderweg tegen de Amalekieten, maar kunnen die strijd niet winnen. Maar we 
kunnen wél stand houden. We hebben immers de geestelijke Wapenuitrusting. We kunnen 
ze pas definitief verslaan in de toekomst. We kunnen ze pas verslaan ná de Opname van de 
Gemeente, als we in het Beloofde Land aangekomen zijn. ‘Vergeet dat niet’, zegt Mozes ook 
tegen ons.  
 
Ons tot voorbeeld 
 
In het nieuwe Testament staat dat de uittocht uit Egypte, en de reis door de woestijn naar 
het Beloofde Land voor ons tot voorbeeld zijn; 
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1 Korinthe 10 
1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, 
en allen door de zee doorgegaan zijn; 
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de 
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 
5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de 
woestijn ter nedergeslagen. 
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad 
zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 
 
Hebreeën 3 
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, 
8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der 
verzoeking, in de woestijn; 
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken 
gezien, veertig jaren lang. 
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij 
hebben Mijn wegen niet gekend. 
11 Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 
 
Mozes, Aäron en Hur 
 
Wij hebben een Verhoogde Heere in de Hemel, Die voor ons bidt. Dat wordt in Exodus 
zeventien uitgebeeld door Mozes op de berg. Mozes, hier als type van de Heere Jezus 
Christus, en de berg als type van de Hemel. Mozes, de Middelaar van het Oude Verbond, en 
Christus als Middelaar van het Nieuwe Verbond. De Heere Jezus Christus die als 
Hogepriester naar de ordening van Melchizédek onze zonden verzoent, en hetzelfde gold 
voor Aäron die op priesterlijk niveau de middelaar was van het Oude Verbond. Dit staat in de 
Hebreeënbrief. Hur is, in de geschiedenis uit Exodus, een type van de Geest. En als je Hur in 
het Hebreeuws omdraait, staat er ook Geest!!  
 
Hij bidt voor ons  
 
In Exodus zeventien wordt dus al geïllustreerd dat de Heere Jezus Christus aan de 
Rechterhand van God voor ons bidt. Christus de Hogepriester van het Nieuwe Verbond 
 
Romeinen 8 
26 En desgelijks komt ook de Geest (Hur) onze zwakheden mede te hulp( Sterkte van de 
Geest, de Geest is sterk); want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar 
de Geest (Hur)Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. (Bidden is hier de vertaling 
van het Griekse woord voor ‘aanspreken’. Iemand aanspreken kan zowel positief als negatief 
zijn) 
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen bidt. (De Geest spreekt tot God. Hij regelt onze belangen, en soms 



15 
 

corrigeert, of kastijdt Hij ons. Hij voedt ons als het ware op; Hij wil ons brengen naar 
Zoonschap. Het bidden is hier spreken tot God. De Geest spreekt God aan) 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
-- 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus (Mozes) is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. (Bidden is hier de 
vertaling van het Griekse woord voor ‘contact maken’ en ook ‘doel treffen’.  Christus spreekt 
God aan. Christus ontmoet God voor ons. De Middelaar Christus bidt voor ons) 
 
Hebreeën 7 
24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij (Aäron) altijd leeft om voor hen te bidden. 
 
De Geest bidt voor ons 
 
De Geest spreekt met God over ons. Als de Geest dat doet, dan legt dat minder druk op ons 
zelf. Wij weten namelijk helemaal niet wat wij nodig hebben! Wij weten niet wat wij bidden 
zouden tot God. Wij hebben daar geen zicht op, maar de Geest kent ons, en doorzoekt ons 
hart. God is Degene Die weet wat er gebeuren moet. De Heere is een goed Werk in ons 
begonnen, en Hij wil dat graag tot een gewenst einde brengen. Hij wil ons graag brengen 
naar Zoonschap (oftewel Heerlijkheid, Erfenis, Loon of Kroon). De Geest behartigt onze 
belangen. Hij is de Middelaar.  
 
Onze aardse positie 
 
Na deze uitleg, weten we dat de Berg van de Verheerlijking een illustratie is van de Hemel. 
De Hemel waar de Verheerlijkte Heere Jezus Christus momenteel als Hogepriester en 
Middelaar onze belangen behartigt. Hij is onze Voorspraak. En, in Christus, hebben wij de 
Amalekieten juridisch al verslagen. De strijd gaat nog een tijdje door, onderaan de Berg. 
Maar in Christus, zijn wij al meer dan overwinnaars. De aanhangers van Amalek zullen 
definitief verslagen worden bij Zijn Wederkomst. En zolang zullen wij in deze strijd staande 
blijven. Winnen lukt niet , dus bespaar je die moeite. Het is mogelijk om nu al de 
Verheerlijkte Heere te zien; met gelovige ogen. Wij zouden Hem achterna gaan. 
 
Hebreeën 2 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou. 
 
Zijn Aangezicht veranderd 
 
Lukas 9 
29 En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en 
zeer blinkende. 
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Zijn Aangezicht is Zijn Verschijning; hoe Hij eruit zag. Eigenlijk wordt hier de Opstanding en 
de Verheerlijking van de Christus uitgebeeld. Als de Verschijning verandert, verandert de 
Positie. Ook Zijn kleding veranderde. In de Bijbel spreekt kleding altijd over de buitenkant. 
Het spreekt over de positie van iemand. Het spreekt van Wedergeboorte. Van rups naar 
vlinder. Maar dit gebeurde nu dus met de Heere Jezus, hier op aarde. Ook ons vernederde 
lichaam zal straks veranderd worden. 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn 
heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 
 
Zijn Kleding wit en zeer blinkende 
 
Daniël 7 
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit 
was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, 
deszelfs raderen een brandend vuur. 
 
Blinkend, lichtgevend en ook glanzend, zijn in de Bijbel altijd een uitbeelding van 
Heerlijkheid. Wit heeft, in hoogste instantie, te maken met God Zelf. Het spreekt over 
Reinheid en Rechtvaardigheid. God stelt Zich voor in het wit, en God is Het Woord, God is 
wijsheid, en Licht. 
 
Jesaja 60 
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de Heerlijkheid des HEEREN gaat over u 
op.  
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de 
HEERE opgaan, en Zijn Heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 
 
Priesterlijke kleding 
 
Onder het Oude Verbond moest de priesterlijke kleding van wit linnen zijn. Fijn lijnwaad. 
Priesters mochten geen wol dragen. Zij droegen een linnen lijfrok. Linnen is per definitie wit, 
een ander woord voor linnen is ‘blank’. De witte kleding is dus een verwijzing naar de 
priesterlijke kleding. Wit linnen spreekt typologisch van reinheid, en zuiverheid, en 
rechtvaardigheid. Linnen wordt van vlas gemaakt. Als vlas geoogst wordt, moet het nog een 
proces van lijden doorgaan voordat het linnen wordt. Het wordt geslagen, gehekeld, en in 
het water gelegd om te rotten. Dit moet allemaal eerst gebeuren voordat er van de vezels 
linnen gesponnen kan worden. Dit hele proces is een beeld van het lijden en sterven van de 
Heere Jezus. Dit alles moest gebeuren voordat de Heere Jezus Hogepriester kon worden. 
Voordat vlas linnen werd.            
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Glinsterend aangezicht van Mozes 
 
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. 
31 Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te 
Jeruzalem. 
 
Mozes en Elia zijn twee hoofdfiguren uit de Oudtestamentische geschiedenis. (Elias is Grieks 
voor het Hebreeuwse Elia) Zij verschenen ook in Heerlijkheid op de Berg, dus ook in witte, 
zeer blinkende kleren. Van Mozes is al eerder gezegd dat hij een lichtgevend blinkend 
aangezicht kreeg. Zelfs zo erg dat het Volk bang werd, en niet tot hem wilde gaan. Toen deed 
Mozes een bedekking voor zijn aangezicht. Dit is een beeld van de bedekte Heerlijkheid 
onder het Oude Verbond der Wet. Net zoals, onder het Oude Testament, Christus’ Komst en 
Zijn Verheerlijking onder bedekking werden aangekondigd. Maar onder het Nieuwe Verbond 
is de bedekking weggenomen. De Joden leven echter nog steeds onder die bedekking. 
 
Exodus 34 
29 En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinaï afging (de twee tafelen der getuigenis 
nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist Mozes niet, dat het vel 
zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met hem sprak. 
30 Als nu Aäron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns 
aangezichts; daarom vreesden zij tot hem toe te treden. 
31 Toen riep Mozes hen; en Aäron, en al de oversten in de vergadering keerden weder tot 
hem; en Mozes sprak tot hen. 
32 En daarna traden al de kinderen Israëls toe; en hij gebood hun al wat de HEERE met hem 
gesproken had op den berg Sinaï. 
33 Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. 
34 Doch als Mozes voor het aangezicht des HEEREN kwam, om met Hem te spreken, zo nam 
hij het deksel af, totdat hij uitging; en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen 
Israëls, wat hem geboden was. 
35 Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het 
aangezicht van Mozes glinsterde; derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, 
totdat hij inging om met Hem te spreken. 
 
2 Korinthe 3 
13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen 
Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt. 
14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde 
deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus 
te niet gedaan wordt. 
15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun 
(=het Joodse Volk) hart. 
16 Doch zo wanneer het (= het Joodse Volk) tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het 
deksel weggenomen. 
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Zoeken naar Mozes en Elia 

 
Zowel Mozes als Elia zijn in het Oude Testament op merkwaardige wijze van het toneel 
verdwenen. Mozes stierf, en daarna is men uitgebreid gaan zoeken naar zijn graf, maar men 
vond het niet. En in de brief van Judas staat dat Michaël zich meester gemaakt heeft van het 
lichaam van Mozes. Waaróm staat er niet bij, maar het enige wat je kunt bedenken is dat 
Mozes dat lichaam ooit nog eens nodig zal hebben. Dat daarom zijn graf niet werd 
gevonden. Het lichaam was er niet, de Heere had Zich er over ontfermd. Van Elia lezen we 
helemaal niet dat hij stierf. Hij werd door een vurige wagen, met vurige paarden, van de 
aarde weggenomen. (Is vurig ook niet lichtgevend, en blinkend, en glanzend?) Ook Elia werd 
uitgebreid gezocht, en niet gevonden. 
 
Deuteronomium 34 
5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN 
mond. 6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en 
niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.  
 
Judas 
9 Maar Michaël (=betekent; ‘Wie is als God’? Een voorverschijning van Christus), de 
archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde 
geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!  
 
2 Koningen 2 
9 Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen 
zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op 
mij zijn! 
10 En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u 
weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden. 
11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige 
wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een 
onweder ten hemel.  
12 En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren! En hij 
zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.  
13 Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan 
den oever van de Jordaan.  
14 En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: 
Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd 
herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door.  
15 Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: 
De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder 
ter aarde. 
16 En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch 
heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en 
op een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet.  
17 Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig 
mannen, die drie dagen zochten, doch hem niet vonden.  
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18 Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was; en hij zeide tot hen: 
Heb ik tot ulieden niet gezegd: Gaat niet?  
 
Christus Verheerlijkt door God de Vader 
 
Hebreeën 5 
1 Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de 
zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden; 
2 Die (de hogepriester) behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, 
overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is; 
3 En om derzelver zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren 
voor de zonden. 
4 En niemand neemt zichzelven die eer aan (om de functie van Hogepriester te bekleden), 
maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aäron. 
5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die 
tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 
6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening 
van Melchizedek. 
 
Het was een eer om uit de mensen genomen te worden, en door God gesteld te worden tot 
hogepriester. Maar over het hoofd van de hogepriester onder het Oude Verbond, wordt hier 
gesproken over de Heere Jezus Christus, ná Zijn Verheerlijking tot Hogepriester onder het 
Nieuwe Verbond. Hij is ook ‘uit de mensen genomen’. Hij heeft Zichzelf niet Verheerlijkt om 
Hogepriester te worden. Hij is in Zijn Opstanding Verheerlijkt door God de Vader. 
 
Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek 
 
Psalm 2 
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden 
heb Ik U gegenereerd.(voortgebracht, doen ontstaan) 
 
Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek. 
 
Hij is Verheerlijkt geworden door God Die gezegd heeft; ‘Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U 
gegenereerd’, en ; ‘Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek’. 
Deze uitspraken van God zijn gezegd tot de Heere Jezus Christus in Zijn Opstanding, zegt 
Paulus letterlijk hieronder in Handelingen.  
 
Handelingen 13 
29 En als zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven was, namen zij Hem af van het 
hout, en legden Hem in het graf. 
30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; 
31 Welke gezien is geweest, vele dagen lang, van degenen, die met Hem opgekomen waren 
van Galilea tot Jeruzalem, die Zijn getuigen zijn bij het volk. 
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32 En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve 
vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. 
33 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U 
gegenereerd.(genereren is opwekken, doen ontstaan, voortbrengen) 
 
Eerstgeboorterecht 
 
De Heere Jezus Christus is dus Verheerlijkt in Zijn Hemelvaart en Opstanding. Deze 
Verheerlijking hield onder andere in dat Hij werd gesteld tot Hogepriester, en tot Zoon. De 
aanstelling tot Zoon, de Zoonstelling, is de aanstelling in het Eerstgeboorterecht. Als iemand 
in de familie eerstgeboorterecht heeft, dan is diegene daarmee officieel hoofd van de 
familie. Als de familie zo groot is als een Volk, dan is het hoofd van de familie ook koning. 
Het hoofd van de familie is ook verantwoordelijk voor de godsdienst, en dat maakt hem ook 
tot priester. Het priesterschap valt onder het eerstgeboorterecht. Dus bij het 
Eerstgeboorterecht van de Heere Jezus Christus horen Koningschap en Priesterschap. Bij 
Israël zijn deze zaken, onder het Oude Verbond der Wet uit elkaar gehaald. In de toekomst 
zullen deze weer bij elkaar komen, na wedergeboorte van het Joodse Volk.  
 
Eerstgeborene van de nieuwe Schepping 
 
De Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene uit de doden. De Eerstgeborene van de nieuwe 
Schepping. Daarom is Hij tot Zoon gesteld. Daarmee heeft Hij het Eerstgeboorterecht, en 
daardoor recht op de Erfenis. God de Vader heeft Hem aangesteld als Erfgenaam van alles. 
In Zijn Opstanding in de nieuwe Schepping, is Hij in de praktijk Koning en Priester. Maar 
momenteel ligt de nadruk op Zijn Functie als Hogepriester. Bij Zijn Wederkomst zal de 
nadruk liggen op het Koningschap.  
 
Kolossenzen 1 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
 
Koning 
 
De Heere Jezus Christus heeft dus al Koningschap ontvangen. Maar daar zien we in de 
praktijk niks van. Ja, Hij is Koning van een Hemels Koninkrijk, en een Hemels Volk de 
Gemeente. Maar hier op aarde is dit Koningschap niet te zien. Hij is Koning, maar Hij doet er 
niks mee…In de geschiedenis van Koning David en Saul wordt dit geïllustreerd. David, de 
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Koning van Israël, was officieel van Godswege door Samuël tot koning gezalfd. Toch had hij 
nog niet de koninklijke macht, omdat Saul nog op de troon zat. In onze tijd is de Heere 
Verhoogd geworden, gezalfd bij Zijn Opstanding uit de dood, maar Zijn Koningschap wacht 
nog op de dood van Saul! Saul is een type van het Oude Verbond der Wet en het Judaïsme, 
en daarmee van alle religie. De Heere Jezus Christus wordt, net als David, verworpen door de 
wereld, ondanks dat Hij een heel volk om Zich heen heeft. In de (nabije) toekomst wordt dit 
rechtgetrokken.  
 
Priester 
 
De Verheerlijkte Christus, Die gezien werd op de Berg der Verheerlijking, is dus ook een 
uitbeelding van de Priesterlijke functie. Verheerlijkt om Hogepriester te zijn. Dat is de reden 
waarom de Heere Jezus de berg opging om te bidden. Bidden om Zijn Volk te 
vertegenwoordigen bij God. Hij zal voor zolang het nog nodig is, zo lang als wij nog in het 
zondige vlees zijn, voor ons bidden. Namelijk verzoening doen. Hij maakt ons volkomelijk 
Zalig, Hij maakt ons bekwaam voor dienstwerk aan de Levende God. Hij rechtvaardigt ons tot 
aan de Opname van de Gemeente. En daarna is dit niet meer nodig, want dat zijn wij die ene 
‘Volkomen Man’ (Christus en Zijn Lichaam) waar nooit meer iets aan zal ontbreken. 
 
Efeze 4 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus;   
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot één Volkomen Man, tot de mate van de grootte der Volheid van Christus;  
 
De Heilige Geest ontvangen na Verheerlijking 
 
Johannes 7 
37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: 
Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters (de Heilige 
Geest) zullen uit zijn buik (uit de buik, het Binnenste, de Bron, van de Heere Jezus Christus) 
vloeien. 
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want 
de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) 
 
Handelingen 2 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en 
uw ouden zullen dromen dromen. 
-- 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort (over ons), dat gij nu ziet en hoort. 
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De Heere Jezus Christus heeft in Zijn Opstanding als Eerste de Heilige Geest ontvangen. Dus 
pas ná de Verheerlijking, na de Verhoging, van de Heere Jezus Christus zou de Geest gegeven 
worden aan iedereen die gelooft. Hij is daarmee de Bron van Eeuwig Leven. De Geest Die wij 
ontvangen hebben, komt voort uit de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest leidt ons in alle 
Waarheid.  
 
Johannes 12 
14 En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is: 
15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. 
16 Doch dit verstonden Zijn discipelen in het eerst niet ; maar als (toen) Jezus verheerlijkt 
was, toen werden zij indachtig, dat dit van Hem geschreven was, en dat zij Hem dit gedaan 
hadden.(de discipelen begrepen eerst niet wat er bedoeld werd met ‘de Koning op een ezel’, 
maar toen de Heere Jezus Christus Verheerlijkt was, en zij de Geest ontvangen hadden, 
begrepen zij het wél! Omdat de Geest hen toen leidde in de Waarheid) 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal 
verheerlijkt worden. 
 
De Heere Jezus wist van Zijn Verheerlijking 
 
Enige uren vóór Zijn sterven sprak de Heere Jezus over Zijn Verheerlijking. Hij wist dat dit 
stond te gebeuren. De Heere Jezus keek uit naar dat moment. Johannes zeventien is eigenlijk 
een afsluitend gebed van de Heere Jezus. Afsluiting van Zijn aardse Leven.  
 
Johannes 13 
31 Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in 
Hem verheerlijkt. 
32 Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal 
Hem terstond verheerlijken.  
 
Johannes 17 
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure 
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
-- 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om 
te doen; 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
 
Illustraties 
 
De Verheerlijking op de Berg is, op voorhand, een uitbeelding van Zijn Opstanding. Maar het 
is daarmee ook een illustratie van het tegenwoordige Werk en Positie van de Heere Jezus 
Christus. ‘De volgende dag’ komt de Heere van de Berg af, om de situatie op aarde op orde 
te stellen. Dat is de illustratie van Zijn Wederkomst, om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. 
Dan bant Hij de macht uit van de geestelijke boosheden. Als de Heere Jezus van de Berg 
afkomt, drijft Hij dan ook een boze geest uit een kind… 
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Zijn uitgang uit Jeruzalem  
 
Lukas 9 
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. 
31 Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te 
Jeruzalem. 
 
Mozes en Elia spraken met de Heere Jezus over Zijn uitgang. Spraken zij over Zijn dood? De 
Heere Jezus werd buiten Jeruzalem, buiten de poort, gekruisigd, dus daar kan het niet over 
gaan. Bovendien werd Hij Verheerlijkt gezien. ‘Zijn uitgang dien Hij te Jeruzalem zou 
volbrengen’. Nee, uitgang spreekt hier over het feit dat de Zaligheid uit de Joden is gegaan, 
en aan de heidenen is gegeven. De Zaligheid is uit Jeruzalem weggegaan.  
 
Johannes 4 
21 Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen 
berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. 
22 Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit 
de Joden.(uit de Joden is niet positief bedoeld, maar negatief. De Zaligheid is weggenomen 
van de Joden, en is buiten de legerplaats terechtgekomen, bij de heidenen)  
 
Handelingen 28 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen 
horen.(de Zaligheid is van het Joodse Volk afgenomen en aan de heidenen, niet-Joden, de 
Gemeente gegeven) 
 
Twee mannen 
 
Lukas 9 
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. 
31 Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te 
Jeruzalem. 
 
Zij bespraken dus dat Hij Jeruzalem zou uitgaan. Dat impliceerde méér dan Zijn kruisiging 
buiten Jeruzalem. Het gaat hier over Zijn uitgang buiten de legerplaats, buiten de wereld.  
Een positie van Heerlijkheid. De Heerlijkheid waar de Heere Jezus naar uitkeek. De Heere 
Jezus, Mozes en Elia spraken, in Verheerlijkte toestand, over dat Zijn vernederde toestand 
hier op aarde verlaten zou worden. Zij spraken over Zijn komende Verheerlijkte Positie aan 
de Rechterhand van God. Zij spraken over Zijn komende Hogepriesterschap. Zij spraken over 
eeuwige Zaligheid voor allen die wél in Hem zouden geloven. De Zaligheid die nu terecht zou 
komen bij de niet-Joden; de Gemeente.  
 
Johannes 12 
22 Filippus kwam en zeide het Andreas; en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen 
zal verheerlijkt worden. 
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Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde 
(de Heerlijkheid), die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, 
en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Twee mannen 
 
Lukas 9 
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. 
 
Waar komen we nog meer twee mannen tegen in de Bijbel? We komen in ieder geval twee 
mannen tegen bij het geopende graf, en bij Zijn Hemelvaart. In blinkende en witte kleren. Nu 
we Schrift met Schrift hebben vergeleken, blijken deze mannen dus gewoon Mozes en Elia te 
zijn! Zijn Opstanding, en Zijn Hemelvaart zijn samen namelijk Zijn uitgang!! Daarover hadden 
Mozes en Elia al gepraat met de Heere Jezus op de Berg! Zijn uitgang uit de wereld, en uit 
Jeruzalem, Zijn uitgang uit de maatschappij, Zijn uitgang uit deze oude Schepping.  
 
Lukas 24 
1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, 
dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. 
2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. 
3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. 
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar 
in blinkende klederen. 
5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot 
haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? 
 
Johannes 20 
11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; 
12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, 
waar het lichaam van Jezus gelegen had. 
13 En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere 
weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. 
14 En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, 
dat het Jezus was. 
 
Handelingen 1 
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding; 
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien heenvaren. 
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Zij zijn een beeld, een type, van de Gemeente 
 
In het Oude Testament kon men Mozes en Elia niet meer terugvinden. Maar we hebben 
zowel Mozes als Elia bij de Verheerlijking op de berg teruggezien. Daar geven ze, typologisch, 
samen met de Verheerlijkte Heere, uitdrukking aan de Gemeente. Mozes was uit Levi en Elia 
zeer waarschijnlijk ook. Zij waren niet uit Juda. Als er twee mannen, oftewel engelen, 
genoemd worden in de Bijbel is dat eigenlijk altijd een verwijzing naar de Gemeente.  
 
Twee 
 
Twee omdat het verwijst naar het dubbel deel van de Gemeente van eerstgeborenen. De 
eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de erfenis. Twee omdat het ook verwijst naar een 
Hemelse en een aardse kant. Dus typologisch staan Mozes en Elia voor de Gemeente. Zij 
behoren alsnog tot de Gemeente, en als vertegenwoordigers van de Gemeente doen zij 
straks wat de Gemeente ook nu zou doen: het Evangelie prediken aan het Joodse volk. Op de 
helft van de zeventigste Jaarweek komen zij weer in beeld.(lees ook de studie ‘de zeventigste 
Jaarweek’) 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen (staat typologisch voor het Hemels Volk, de 
Gemeente); 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
 
Romeinen 11 
30 Want gelijkerwijs ook gijlieden (gelovigen uit het Joodse Volk en gelovigen uit de 
heidenen= de Gemeente) eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu 
barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 
31 Alzo zijn ook dezen (het Joodse Volk)nu ongehoorzaam (niet willen horen= ongeloof) 
geweest, opdat ook zij door uw (de Gemeente) barmhartigheid zouden barmhartigheid 
verkrijgen. 
 
In de nabije toekomst zien wij Mozes en Elia terug op aarde 
 
In de toekomst vinden we Mozes en Elia dus weer samen terug. Dat moet nog gebeuren. In 
het Oude Testament wordt in ieder geval de wederkomst van Elia aangekondigd. Ook wordt 
daar aangekondigd dat er nog een profeet zal komen ‘zoals Mozes’. Nou, degene die het 
meest op Mozes lijkt, is Mozes zélf! Er zijn, ook nu, Joden die Mozes verwachten. Elia wordt 
nog veel vaker verwacht. In Openbaring elf staat uitgebreid te lezen dat Mozes en Elia samen 
als getuigen zullen terugkeren naar de aarde. (zie studie Openbaring hoofdstuk elf) 
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Maleachi 4 
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN 
komen zal.(de Dag des Heeren begint direct ná de zeventigste Jaarweek. ‘Dag’ betekent 
oordeel, denk aan ‘dagvaarden’. Het is het oordeel over de ongelovige mensheid. Het 
oordeel over de heidense (niet Joodse) volkeren) 
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot 
hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. 
 
Deuteronomium 18 
15 Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij (Mozes), zal u de HEERE, uw 
God, verwekken; naar Hem zult gij horen; 
 
Mozes en Elia als getuigen    
 

Openbaring 11 
2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den 
heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad (=Jeruzalem) vertreden twee en veertig 
maanden. 
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd 
zestig dagen, met zakken bekleed. 
4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan. 
5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden 
verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. 
6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten (=Elia), opdat geen regen regene in de dagen 
hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en 
de aarde te slaan met allerlei plage (=Mozes), zo menigmaal als zij zullen willen. 
7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond 
opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. 
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd 
wordt Sodoma en Egypte (het oordeel over Sodoma en het oordeel over Egypte staan model 
voor het oordeel dat de Heere straks zal geven over de ongelovige Joden, en later de hele 
ongelovige mensheid), alwaar ook onze Heere gekruist is. 
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen 
zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven 
gelegd worden.( Na drieënhalf jaar worden Mozes en Elia gedood) 
10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en 
zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde 
wonen, gepijnigd hadden.  
11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij 
stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. 
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij 
voeren op naar den hemel in de wolk; (Mozes en Elia worden opgewekt en ten Hemel 
gevoerd in een wolk. Hierin herkennen we de Berg der Verheerlijking)en hun vijanden 
aanschouwden hen. 
13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is 
gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de 
overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven. 
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(de ten Hemelvoering van Mozes en Elia is aan het einde van de eerste helft van de 
zeventigste Jaarweek) 
 
Eerste helft grote verdrukking over Israël 
 
De twee door de Heere gezonden getuigen zullen de eerste drieënhalf jaar profeteren. 
Evangeliseren op straat mag ook nu niet in Jeruzalem, toch zullen zij dan hun gang gaan. De 
twee getuigen zullen de Komst van het Koninkrijk op aarde prediken met de oproep tot 
bekering, en de waarschuwing voor het komende oordeel. De Heere waarschuwt altijd eerst 
voordat Hij een oordeel brengt. 
 
Kracht van het Woord 
 
Degenen die hierdoor tot geloof komen, wordt geadviseerd uit Jeruzalem te vertrekken, en 
te vluchten naar Petra. Tot vlak voor het einde van de eerste helft van de zeventigste 
Jaarweek is dit mogelijk. De twee getuigen kunnen gebruik maken van de Kracht van het 
Woord. Letterlijk. Ze kunnen hun tegenstanders vernietigen door hun Woord. Ze zijn dus 
onschendbaar tijdens de dagen van hun bediening. Uit vers zes van Openbaring elf wordt 
duidelijk dat het gaat om Mozes en Elia. Elia had de macht om de Hemel te sluiten en Mozes 
staat bekend om de plagen in Egypte.                                  
 
1 Koningen17 
1 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de 
HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen 
zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!  
 
Exodus 7 
19 Verder zeide de HEERE tot Mozes: zeg tot Aäron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over 
de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en 
over alle vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse 
Egypteland, beide in houten en in stenen vaten. 
20 Mozes nu en Aäron deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en hij hief den staf op, en 
sloeg het water, dat in de rivier was, voor de ogen van Farao, en voor de ogen van zijn 
knechten; en al het water in de rivier werd in bloed veranderd.  
 
Drie jaren en zes maanden  
 

In het Oude Testament staat niet vernoemd dat de Hemel gesloten werd voor drieënhalf 
jaar. Maar in het Nieuwe Testament staat heel duidelijk, op twee plaatsen, dat het voor een 
periode was van drieënhalf jaar. 
 
Lukas 4 
24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. 
25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias 
(=Grieks voor Elia), toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote 
hongersnood werd over het gehele land.  
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Jakobus 5 
17 Elias (=Grieks voor Elia) was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een 
gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes 
maanden.  

 
Waarom Mozes en Elia? 
 

Mozes en Elia hebben onze tegenwoordige Waarheid gedemonstreerd in hun doen en laten, 
in hun geschiedenissen. Zij hebben ook geweten wát de betekenis van de tekenen was. Zij 
wisten dat zij zicht hadden op Gemeentelijke Waarheden, ondanks dat zij ‘onwetend’ waren. 
Mozes en Elia zijn degenen die, door God losgeweekt worden uit de Oudtestamentische 
geschiedenis. Zij zullen straks alsnog deel hebben aan de dingen die zij geweten hebben. 
Waarom is dat nou? Kunnen anderen niet gaan getuigen in dat begin van die zeventigste 
Jaarweek?  
 
1 Petrus 1 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben van de genade, aan u geschied; 
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 
beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid 
daarna volgende. 
12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u 
nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen 
Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. 
 
Gelovig overblijfsel  
 
De Heere heeft beloofd dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn van het volk Israël. Dat er 
überhaupt altijd een gelovig overblijfsel op aarde zal zijn. Maar vlak voordat de zeventigste 
Jaarweek begint, is de opname van de Gemeente. Als collectief. Dat houdt in, dat op dat 
moment alle gelovigen zijn weggenomen. Maar wie moet het Woord van God prediken als 
alle gelovigen zijn weggenomen? Waardoor en door wie moet het Joodse volk dan tot geloof 
komen? Wie of waar is dan het door God beloofde gelovig overblijfsel in die dagen?  
 
Zijn Woord houdt altijd stand 
 
Het Woord van de Heere houdt altijd stand, want als alle Nieuwtestamentische gelovigen 
van de aarde zijn weggenomen, zendt God dus twee Oudtestamentische gelovigen naar 
Jeruzalem om het Woord van God te prediken. Mozes en Elia zullen in hun aardse lichamen 
terugkomen. Prediken zal hen goed afgaan. Dat is meteen aan het begin van de zeventigste 
Jaarweek van Daniël. Zonder deze twee getuigen zou er namelijk geen gelovig overblijfsel 
meer zijn in de Joodse staat… 
 
Jesaja 4 
3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal 
heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;  
4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden 
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van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en 
door den Geest der uitbranding.  
 
Romeinen 9 
27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, 
zo zal het overblijfsel behouden worden.  
28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een 
afgesneden zaak doen op de aarde.(want wat Hij gesproken heeft, zal Hij doen op aarde, 
onvoorwaardelijk en onverkort)  
29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had 
overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.  
 
Zijstapje naar Paulus 
 
Paulus heeft Gemeentelijke Waarheid van God ontvangen op de Sinaï. Er staat niet bij hóe 
de Heere Hem de Bedeling der Genade bekend gemaakt heeft. Wél kunnen we lezen dat 
Paulus er drie jaren tussenuit is geweest. Dat hij, na gegrepen te zijn door de Heere, naar 
Damaskus is gebracht. Maar vandaar uit is hij niet direct teruggegaan naar Jeruzalem. Hij is 
niet naar de andere apostelen gegaan. Paulus is vanuit Damaskus naar de woestijn in Arabië 
gegaan. Hij heeft de eenzaamheid opgezocht om bij de Heere te rade te gaan. En om te 
studeren, kan ik me zo voorstellen. Paulus had als Saulus immers een heel andere kijk op de 
Schriften… 
 
Galaten 1 
13 Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend 
zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte; 
14 En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde 
overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. 
15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd 
heeft, en geroepen door Zijn genade, 
16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen 
zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed; 
17 En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; 
maar ik ging henen naar Arabië, en keerde wederom naar Damaskus. 
18 Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij 
hem vijftien dagen. 
 
2 Korinthe 12 
1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen 
des Heeren. 
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik 
niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is 
geweest tot in den derden hemel; 
3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet 
ik niet, God weet het), 
4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke 
woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 
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Mozes en Elia en Paulus op de Sinaï 
 
Galaten 4 
25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat 
nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. 
26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. 
 
Paulus is voor kennis dus niet te rade gegaan bij vlees en bloed. Hij ging te rade bij de Geest. 
Hij ging naar Arabië. Wat is er in Arabië? De Sinaï! Zowél Mozes als Elia werden, in het Oude 
Testament, op die Berg door God ontboden! Bij Mozes komt de Wet vandaan. Nou, Paulus 
begreep niets van de Wet. Op die Berg Sinaï (die in een wolk was), heeft Mozes ook gezien 
naar Gemeentelijke Waarheid. De Tabernakel is  daar immers een illustratie van. De 
Tabernakel is gemaakt, zodat wij via beelden de Gemeentelijke Waarheden beter zouden 
begrijpen. (zie studie typologie in de Bijbel) Elia werd door God ook naar de Sinaï, Horeb, 
gestuurd. Dan zou God hem verder spreken. Ja, waarover dan..?  
 
Hebreeën 8 
4 Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs geen Priester zijn, dewijl er priesters zijn, die 
naar de wet gaven offeren; 
5 Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door 
Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, 
dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is. 
 
De Wet en de profeten; Mozes en Elia 
 
Dus zowel Mozes als Elia hebben, op de Sinaï in Arabië, Gemeentelijke Waarheid ontvangen. 
Beiden verdwenen op een merkwaardige manier uit de Oudtestamentische geschiedenis. Zij 
worden straks ingedeeld in Nieuwtestamentische tijd om hun bediening alsnog af te maken. 
Nu is het niet vreemd meer dat Mozes en Elia samen met de Heere Jezus gezien werden op 
de Berg der Verheerlijking. Dat zij deelden in Zijn Heerlijkheid. Wij weten nu, door 
vergelijking van de Schriften, waarover zij praatten. Mozes en Elia zijn immers een Bron van 
Nieuwtestamentische Waarheden. Samen vertegenwoordigen zij de Wet en de profeten. En 
de Wet en de Profeten spreken allemaal over de Heere Jezus Christus en Zijn Verheerlijking.  
 
Lukas 24 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en 
de Profeten, en Psalmen. 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
 
Niet slapen maar waken 
 
Lukas 9 
32 Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard; en ontwaakt zijnde, 
zagen zij Zijn heerlijkheid, en de twee mannen, die bij Hem stonden. 
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Zij waren met slaap bezwaard. Het blijkt toch altijd moeilijk te zijn om onze blik op Hem 
gericht te houden. Ook in de hof van Gethsemane sukkelen zijn discipelen in slaap. De drie 
discipelen op de Berg zagen, toen zij wakker geworden waren, Mozes en Elia en de Heere 
Jezus in Heerlijkheid. Petrus en Jakobus en Johannes zijn hier de twee, of drie, getuigen bij 
wie alle Woord zou bestaan. Ook wij zouden waken, en niet slapen om onze blik op Hem en 
Zijn Woord te houden. Onder alle omstandigheden. Dán zullen wij de Heere zien, en zal Hij 
Zich bekend maken, dán zien wij de Heere met Eer en Heerlijkheid gekroond.  
 
2 Korinthe 13 
1 Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord 
bestaan. 
 
Petrus begreep (nog) niet wat hij zag 
 
Lukas 9 
33 En het geschiedde, als zij van Hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is 
goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes 
een, en voor Elias een; niet wetende, wat hij zeide. 
 
Wat wist Petrus niet? Waarom werden er geen tenten opgezet? Petrus begreep (nog) niet 
wat hij zag! Hij begreep niet dat er voor de Verheerlijkte Christus, en Zijn Lichaam de 
Gemeente, nog geen plaats is in deze wereld. Dat is pas bij Zijn Wederkomst, en daar gaat 
eerst nog heel wat aan vooraf. Denk aan de zeventigste Jaarweek. Tabernakel staat voor een 
woning in deze oude, tijdelijke wereld. Een tent.  
 
De wolk 
 
Lukas 9 
34 Als hij nu dit zeide, kwam een wolk, en overschaduwde hen; en zij werden bevreesd, als 
die in de wolk ingingen. 
 
Op Hemelvaartsdag verdween de Heere Jezus Christus zichtbaar vanaf de Olijfberg in een 
wolk. En ook toen waren er twee mannen aanwezig. En straks zal Hij zichtbaar komen vanuit 
een wolk op de Olijfberg. Tesamen met Zijn Lichaam, de Gemeente. In een wolk verdween 
Hij, en in een wolk zal Hij terugkomen. Daarom zullen wij Hem bij de opname tegemoet gaan 
in de wolk. De wolk is ook een uitbeelding van onze tijd. Een wolk staat typologisch voor 
geestelijke dingen. De discipelen werden bevreesd omdat de mannen niet meer terug uit de 
wolk kwamen. Ze verdwenen in die wolk. 
 
Hebreeën 12 
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, 
laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 
lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
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Stem uit de Hemel 
 
Lukas 9 
35 En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort 
Hem! 
 
Er kwam een Stem uit de Hemel, eigenlijk een verborgen Stem. Niet waarneembaar voor de 
wereld. De Woorden Die God spreekt, zijn op dát moment juridisch nog niet juist. De Heere 
Jezus werd immers pas in Zijn Opstanding Verheerlijkt, en tot Zoon en Christus gesteld. De 
Woorden verwijzen vooruitlopend daarnaar. Bij de doop van de Heere Jezus werden dezelfde 
Woorden door God gesproken. De doop in water is, net zoals de Verheerlijking op de Berg, 
een beeld van dood en Opstanding (zie ook de studie ‘de Bijbelse betekenis van de doop’). 
‘Horen’ betekent naar Hem luisteren, oftewel gehoorzamen, oftewel geloven.  
 
Mattheüs 3 
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen 
werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive (de Heilige 
Geest), en op Hem komen. 
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! 
 
Welbehagen 
 
Deze woorden komen uit het Oude Testament. Als je Schrift met Schrift vergelijkt, kom je 
terecht in Jesaja tweeënveertig. Alleen heet Hij in het Oude Testament ‘Knecht’, en in het 
Nieuwe Testament ‘Zoon’. De Knecht werd in Zijn Opstanding tot Zoon gesteld! De Heere 
Jezus was de Knecht, en werd tot de Christus gesteld. 
 
Jesaja 42 
1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een 
welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest (de Duif!) op Hem gegeven; Hij zal het recht den 
heidenen (de Gemeente) voortbrengen. 
 
Psalm 2 
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb 
Ik U gegenereerd. 
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen (de Gemeente) geven tot Uw erfdeel, en de einden der 
aarde tot Uw bezitting. 
 
Slechts een illustratie 
 
36 En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil, en 
verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. 
 
Ook alleen, dus zonder Mozes en Elia, is de Heere Jezus Christus Verheerlijkt, en daarmee de 
uitbeelding van heel de Gemeente. Want de Gemeente is immers Christus en Zijn Lichaam. 
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Wij, als Lichaam, zouden straks ook tot Zoon worden gesteld, en deelhebben aan Zijn 
Heerlijkheid. Mozes en Elia waren slechts de illustratie van de Gemeente. De discipelen 
vertelden niets van wat zij gezien hadden op de Berg, tot het moment van de Opstanding 
van de Heere. Dus tot het moment dat hetgeen zij zagen op de Berg, ook daadwerkelijk 
Waarheid was geworden. 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Hoort Hem 
 
Lukas 9 
Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem! 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
 
‘Hoort Hem’ is voltooid tegenwoordige tijd, en is hier prima vertaald vanuit het Grieks. Als er 
staat; ‘God heeft gesproken’, wil dat zeggen dat Hij dat deed in het verleden, maar nu nog 
steeds doet! Anders stond er; ‘God had gesproken’. Hoort Hem; men zal naar Hem luisteren. 
Spreekt de Zoon dan? Nee, niet rechtstreeks, maar wel via Zijn Woord. De Heere Jezus 
Christus is momenteel Hogepriester, maar wat doet Hij dan? Nou, Hij is verantwoordelijk 
voor alle priesters, voor het hele priesterdom. Het priesterlijke volk wordt geacht het Woord 
van God te prediken, uit te leggen en bekend te maken, aan de rest van het volk. En dat is 
wat Onze Hogepriester in onze dagen nog steeds doet. Hij zorgt ervoor dat Zijn Woord 
terecht komt bij degenen waar het terecht móet komen…Hoe lieflijk zijn Zijn Voeten. 
 
Ook wij zijn priester in Christus 
 
Openbaring 1 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.(tesamen met God zijn wij koningen en 
priesters, wij zijn immers Zijn Lichaam! Wij delen in alle geestelijke zegeningen in Christus) 
 
De Heere Jezus Christus is Hogepriester sinds het moment dat Hij ten Hemel voer. Het 
Joodse Volk heeft twee keer Zijn Koningschap afgewezen, voor en ná Zijn Opstanding. En in 
plaats van Zijn Koningschap op te eisen, heeft Hij Zichzelf in de Hemel teruggetrokken. Hij 
heeft Zich in dienst gesteld van God de Vader. Tot aan Zijn Wederkomst zal Hij verborgen 
zijn voor de wereld. Straks zal Hij terugkomen om op aarde orde op zaken te stellen. Om 
Gerechtigheid te doen. De Heere Jezus Christus staat nu als Hogepriester in dienst van God. 
De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf daarmee ook overgegeven aan de Gemeente, Zijn 
Lichaam. De Gemeente staat namelijk in, en via, Christus óók in dienst van God. De 
Gemeente is daarom ook een volk van priesters. 
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1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een 
heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door 
Jezus Christus.  
 
De nieuwe mens in Christus  
 
God de Vader ziet ons niet naar onze oude mens. Voor God is de hele oude Schepping dood. 
In de Opstanding van de Heere Jezus Christus is er een nieuwe Schepping gekomen. De 
Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene van deze nieuwe Schepping. Dus God heeft vanuit 
deze oude Schepping een nieuwe Schepping gemaakt. En daarmee zijn de zonden, en de 
Wet, en de dood, en het Oude Verbond, en het vlees verdwenen. De oude mens is door zijn 
zonden niet in staat om God te dienen. De nieuwe mens in Christus is wél in staat te naderen 
tot God, en Hem te dienen.  
 
Galaten 6 
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere 
Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Wij worden gereinigd door het Bloed van de Hogepriester 
 
Onze oude mens, die nog rondloopt in de oude Schepping, zondigt wel, maar hij wordt 
gereinigd door onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus. Wij worden gevoed, en gereinigd 
door Zijn Bloed. Het Bloed van de Hogepriester is het Bloed van het Nieuwe Testament. God 
ziet daardoor ons lichaam en geweten rein voor Zich. Als nieuw schepsel in Christus. Als God 
naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam. De Heere Jezus Christus is 
in feite de filter tussen God en de mensen. Hij is onze Middelaar. Hij verzoent onze zonden 
zodat wij, in Christus, in dienst kunnen staan van God. Dus zelfs met onze oude mens hier op 
aarde kunnen wij dienstbaar zijn aan God. Wij zijn door de Opstanding van Christus 
bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. 
 
Lukas 22 
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe 
testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten(= gestort) wordt. (De Heere Jezus verwijst 
hiermee naar Zijn functie als Hogepriester. Zijn Bloed reinigt, en voedt ons. Let op; hier 
wordt niet het Bloed van het sterven aan het kruis bedoeld, dat is immers het Bloed van het 
Oude Testament!) 
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Hebreeën 7 
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 
23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden 
altijd te blijven; 
24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij altijd leeft om voor hen te bidden. 
26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden 
van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; 
 
Hebreeën 10 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water.  
 
Bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen dienen 
 
Hebreeën 4 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 
De Heere Jezus Christus, onze Hogepriester, doet dus Verzoening voor ons bij God. Hij bidt 
voor ons tot de Vader. Hij is de Middelaar. Door die verzoening zijn, en worden wij, 
bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen dienen. Wij worden met klem 
opgeroepen om het Heiligdom in te gaan, en te naderen tot de Genadetroon.  
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Opgroeien tot Zonen is het doel  
 
Maar wij zouden niet alleen geloven dat de Heere Jezus Christus zit op de Genadetroon, 
maar vervolgens ook tot die Troon naderen om ons aan Degene Die op de Troon zit te 
onderwerpen. Wij zouden leven onder Zijn Gezag. Wij zouden als priesters leven in dienst 
aan Hem. Wij zouden Hem dienen in plaats van dat we de zonde of de Wet zouden dienen. 
In plaats van dienaren van het Oude Verbond te zijn, zouden wij dienaren van het Nieuwe 
Verbond zijn. Dat heeft een doel. De Heere wil heel graag dat Zijn kinderen opgroeien tot 
Zonen, en dan kunnen deelhebben aan de Erfenis oftewel Heerlijkheid die op ons wacht.  
(zie ook de studie ‘stage lopen’) 
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Dienen heeft consequenties 
 
Hebreeën 13 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed (het Bloed van de Heere Jezus 
vergoten aan het kruis; het Bloed van het Oude Testament) het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 
 
Het dienen van de Heere Jezus Christus, en daarmee het dienen van God, heeft wel 
consequenties. Het is namelijk buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. Dat is 
misschien een wat minder prettige bijverschijnsel van de dienst aan God. Als we tot Hem 
gaan, en Hem dienen, staan wij buiten de legerplaats. Mocht dat niet het geval zijn, dan 
zouden wij ons af moeten vragen of wij wel de Heere dienen…  
 
Overgezet in Zijn Koninkrijk 
 
Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed (het Bloed van het Nieuwe 
Testament; het Bloed van de Hogepriester), namelijk de vergeving der zonden; 
 
De Heere heeft ons uit deze duistere wereld getrokken, dus als wij tot Hem naderen is dat 
buiten deze wereld. En dat vindt onze natuurlijke mens niet prettig. Maar binnen de 
legerplaats is de Heere niet te vinden. Wij zouden ons onderwerpen aan Hem, en Zijn 
Woord, zodat Hij Zijn Werk in en door ons kan doen. Hij wil het Werk dat Hij in ons 
begonnen is, graag afmaken. Zijn Geest wil ons tot Zoonschap leiden. Hij wil dat wij delen in 
Zijn Heerlijkheid. 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk (werken die Geest in en door ons 
bewerkstelligt)begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;(= 
opname van de Gemeente) 
 
Als wij het Woord ontvangen, ontvangen wij leven 
 
Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Onze verantwoordelijkheid is, dat wij zouden zien op Jezus Christus. Wij zouden Hem zien 
met Eer en Heerlijkheid gekroond. En wij zouden naar Hem horen. Wij zouden ingaan in het 
Heiligdom, en naderen tot het Heiligdom om te horen, want vanaf het Verzoendeksel zal Hij 
spreken…Wat spreekt Hij? Hij spreekt het Woord van God. Genade, Barmhartigheid, en Hulp 
wordt ons deel ín dat Woord. Het Leven is in dat Woord. En waar wij het Woord ontvangen, 
ontvangen wij het Leven, en alles wat tot het (nieuwe) Leven en de Godzaligheid behoort.  
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2 Petrus 1 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 
 
Gevoed worden met Zijn Woord 
 
Hoort Hem! Wat God doet, doet Hij enkel en alleen door Zijn Woord. Dáárom zouden wij 
ernaar luisteren. En ons door Hem laten onderwijzen. Hij zou ons leiden in heel de Waarheid. 
Zijn we de Heere gevolgd de Berg op? ‘Hoort Hem’, zei de Stem uit de Hemel. Wij moeten, 
als eerste, gevoed worden met Zijn Woord. Wij zouden luisteren naar de Koning, de 
Hogepriester, de Eerstgeborene, omdat Hij de Enige is, tot Wie God nog spreekt. Hoort Hem. 
 
 
                                                         Amen. 
 
 
 


