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Why did Moses and Elijah appear to Yeshua on
the Mount of Transfiguration? The Gospel of Luke
says that they had a message for him.

Message from Heaven
at Mount Transfiguration

Yeshua needed information about the path before
Him. The generation had failed to heed the
warnings He and John the Immerser had offered.
The arrest of execution of John the Immerser
betokened the people’s rejection of their
message.
After the death of John the Immerser, Yeshua tried to
avoid public appearances in the Galilee. He brought
His disciples into Phoenicia, Decapolis, and Batanea—
all outside of the reach of Herod Antipas. Yeshua saw
that His own life and mission was following the same
trajectory as John’s. His own appointment was surely
coming soon. He knew that the thing—whatever it
was—must take place in the holy city of Jerusalem. He
did not know when or how, or what course He should
take. He needed more information. Yeshua climbed
the high mountain seeking revelation about the path
He must take.
When Daniel the prophet requested revelation,
the LORD dispatched the angel Gabriel to provide
him with the answers to his questions. In the
Master’s case, the LORD did not send an angel to
deliver the message. He sent only His two most
trusted and loyal messengers to deliver the
message to Yeshua.
The Gospel of Luke says that Moses and Elijah came
to speak to the Master about “His departure
(exodos, ἔξοδος) which He was about to accomplish 
at Jerusalem” (Luke 9:31). In his farewell epistle,
Simon Peter uses the same word to describe his
own impending death, just before recounting his
eye-witness testimony of the transfiguration:

I will also be diligent that at any time after my
departure (exodos) you will be able to call these
things to mind. (2 Peter 1:15)

In the story of the transfiguration, the word choice
implies more than just the Master’s impending
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Waarom verschenen Mozes en Elia aan Yeshua op de
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Bericht uit de hemel op de berg
van de gedaanteverandering

Yeshua had informatie nodig over de weg die voor
Hem lag. De generatie van toen had niet gelet op de
waarschuwingen die Hij en Johannes de Doper
hadden gegeven. De arrestatie voor de executie van
Johannes de Doper was een teken dat de mensen
hun boodschap afwijzen.
Na de dood van Johannes de Doper probeerde
Yeshua publieke optredens in Galilea te vermijden. Hij
bracht Zijn discipelen in Phoenicia, Decapolis en
Batanea - allemaal buiten het bereik van Herodes
Antipas. Yeshua zag dat zijn eigen leven en missie
hetzelfde traject volgde als bij Johannes. Zijn beurt
stond er aan te komen. Hij wist dat het - wat het ook
zij - moest plaatsvinden in de heilige stad Jeruzalem.
Hij wist niet wanneer of hoe, of welke richting Hij zou
moeten uitgaan. Hij had meer informatie nodig.
Yeshua beklom de hoge berg op zoek naar
openbaring over het pad dat Hij moest volgen.
Toen de profeet Daniel om openbaring had verzocht,
stuurde de Heer de engel Gabriel om hem de
antwoorden op zijn vragen te geven. In de zaak van
de Meester had de HEERE geen engel gestuurd om
het bericht te brengen. Hij zond alleen Zijn twee
meest vertrouwde en loyale boodschappers om het
bericht naar Yeshua te brengen.
Het Evangelie van Lukas zegt dat Mozes en Elia de
Meester kwamen spreken over “Zijn vertrek (exodos,
ἔξοδος), dat Hij in Jeruzalem zou volvoeren“ (Lukas 
9:31). In zijn afscheidsbrief gebruikt Simon Petrus
hetzelfde woord om zijn eigen op handen zijnde dood
te beschrijven, net voordat hij zijn getuigenis gaf als
ooggetuige van de gedaanteverandering:

Ik zal me ervoor inzetten dat u op elk moment na mijn
uittocht (exodos) u zich deze dingen kunt
herinnerennen. (2 Petrus 1:15)

In het verhaal van de gedaanteverandering houdt de
woordkeuze meer in dan alleen de nakende dood van



death. The Greek exodos alludes to the Septuagint
book of Exodus and the story of the exodus from
Egypt. Moses and Elijah explained to Yeshua that
His personal exodus would take place at Passover,
the annual commemoration of the exodus. They
explained the path of suffering He must follow,
but they also explained His exodus from the grave
and His ascension.
After His conversation with Moses and Elijah, the
Master returned to Galilee without any further
fear of Herod Antipas, and He set His face toward
Jerusalem and His exodus there.

2

death. The Greek exodos alludes to the Septuagint
book of Exodus and the story of the exodus from

gypt. Moses and Elijah explained to Yeshua that
His personal exodus would take place at Passover,
the annual commemoration of the exodus. They
explained the path of suffering He must follow,
but they also explained His exodus from the grave

After His conversation with Moses and Elijah, the
Master returned to Galilee without any further
fear of Herod Antipas, and He set His face toward

de Meester. Het Griekse exodos wij
Exodus van de Septuagint en het verhaal van
uittocht uit Egypte. Mozes en Elia
uit dat zijn persoonlijke exodus
tijdens Pascha, de jaarlijkse herdenking van
exodus. Zij legden de weg van het lijden uit die
moest volgen, maar ze legden ook
het graf en Zijn hemelvaart uit.
Na Zijn gesprek met Mozes en Elia, keerde de
Meester terug naar Galilea zonder verder
voor Herodes Antipas, en H
Jeruzalem en Zijn exodus daar.

Griekse exodos wijst naar het boek
Septuagint en het verhaal van de

uittocht uit Egypte. Mozes en Elia legden aan Yeshua
exodus zou plaatsvinden

tijdens Pascha, de jaarlijkse herdenking van de
van het lijden uit die Hij

t volgen, maar ze legden ook Zijn exodus vanuit
ijn hemelvaart uit.

ijn gesprek met Mozes en Elia, keerde de
Meester terug naar Galilea zonder verder enige angst

Hij keerde Zijn gezicht naar
daar.


