Jezus, Elia en Mozes op de berg
Marcus 9 : 1-9

Matteüs 16 : 28 – 17 : 1-9

Lucas 9 : 27-36

91 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie:

1628 ‘Ik verzeker jullie: sommigen van de hier
aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst
van de Mensenzoon en zijn koninklijke
heerschappij hebben meegemaakt.’
171 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en
diens broer Johannes met zich mee een hoge berg
op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen
veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde
als de zon en zijn kleren werden wit als het
licht. 3Plotseling verschenen aan hen Mozes en
Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus nam
het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed
dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor
Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de
schaduw van een stralende wolk gleed over hen
heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister
naar hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden,
wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun
gezicht. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en
zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8Ze
keken op en zagen niemand meer, Jezus was
alleen.
9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus
hun: ‘Praat net niemand over wat jullie hebben
gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is
opgewekt.’

27 ‘Ik

sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet
sterven voordat ze de komst van het koninkrijk
van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze
helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde
hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit
glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op
aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen
verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze
spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei
tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn;
laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor
Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat
hij moest zeggen, want ze waren door schrik
overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk
over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is
mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8Ze keken
om zich heen en zagen opeens niemand meer,
behalve Jezus, die nog bij hen stond.
2

Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat
ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden
gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou
zijn opgestaan.
9

verzeker jullie dat sommigen die hier
aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het
koninkrijk van God hebben gezien.’
28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd
ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg
op om te bidden. 29Terwijl hij aan het bidden was,
veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd
zijn kleding stralend wit. 30Opeens stonden er
twee mannen met hem te praten: het waren
Mozes en Elia, 31die in hemelse luister verschenen
waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in
Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32Petrus en de
beide anderen waren in een diepe slaap gevallen;
toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die
Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem
stonden. 33Toen de mannen zich van hem wilden
verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het
is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor
Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34Terwijl hij nog
aan het spreken was, kwam er een wolk
aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze
werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er
klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn
Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36Toen
de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze
zwegen over het voorval en vertelden in die tijd
aan niemand wat ze hadden gezien.

