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Yeshua's disciples saw him undergo a
metamorphosis before their eyes, but into what
did he transfigure and what did it mean?

The Metamorphosis

As Yeshua prayed, “He was transfigured before
them” (Mark 9:2). The Greek text of Matthew and
Mark uses the word metamorfoo from which we
derive the English word “metamorphosis.” A
metamorphosis is the process of substantially
changing (or transfiguring) from one physical state
to another. In what manner did Yeshua change
from one state to another?
From the description in the Gospels, it appears that
he became like a luminous being, clothed in light:
“His face shone like the sun” (Matthew 17:2) and
“His garments became radiant and exceedingly
white, as no launderer on earth can whiten them”
(Mark 9:3). What’s the significance?
We find a clue in Matthew 16:27. Shortly before
the story of the transfiguration, Yeshua told his
disciples that some of them would not taste
death before they had seen the Son of Man
coming “in the glory of his Father” (Matthew
16:27). The Bible often depicts the glory of God
as visible light. For example, Isaiah 60:1
compares God’s glory to the light of the sun:
“Arise, shine, for your light has come, and the
glory of the LORD has risen upon you.” Likewise,
when the angels announced the birth of the
Messiah, “glory shone around” (Luke 2:9). The
mystics called the light of God’s glory “the
radiance of the Divine Presence.”
Human beings sometimes reflect the radiance of
God’s glory. For example, after Moses had spent
forty days and forty nights in the cloud of glory on
Mount Sinai, his face shone resplendently
reflecting the glory of God. The rabbis said, “The
radiance of Moses’ appearance was like that of
the sun and he was like an angel of the Lord of
hosts.”
According to Jewish legend, garments of light and
glory clothed Adam and Eve prior to their sin. The
rabbis said, “Adam’s garments blazed like a torch.
His heel outshone the globe of the sun; how much
more the brightness of his face!” When they
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De discipelen van Yeshua zagen hem voor hun ogen
een metamorfose ondergaan, maar in wat
veranderde hij en wat betekende het?

De Metamorfose

Terwijl Yeshua bad, "werd Hij voor hun van gedaante
veranderd" (Markus 9:2). De Griekse tekst van Matteüs
en Markus gebruiken het woord metamorfoo, waarvan
we het woord "metamorfose" is afgeleid. Een
metamorfose is het proces van een aanzienlijke
verandering (of transfiguratie) van een fysieke toestand
in een andere. Op welke wijze veranderde Yeshua van
de ene toestand in de andere?
Uit de beschrijving in de evangeliën blijkt dat hij als
een lichtgevend wezen werd, gekleed in licht: "Zijn
gezicht scheen als de zon" (Mattheüs 17:2) en "Zijn
klederen werden stralend en extreem wit, zoals geen
wasserij op aarde ze kan wit maken" (Markus 9:3).
Wat is hiervan de betekenis?
In Mattheüs 16:27 vinden we een aanwijzing. Kort voor
het verhaal van de gedaanteverandering vertelde
Yeshua aan zijn discipelen dat sommigen van hen de
dood niet zouden proeven voordat ze de Zoon des
mensen gezien hadden in de glorie van zijn Vader"
(Mattheüs 16:27). De Bijbel schildert vaak de glorie van
God af als zichtbaar licht. Jesaja 60:1, bijvoorbeeld,
vergelijkt de heerlijkheid van God met het licht van de
zon: "Sta op, schijn, want uw licht is gekomen, en de
heerlijkheid des HEREN is over u opgestegen." Net als
de engelen de geboorte van de Messias aankondigden:
"glorie omstraalde hen" (Lukas 2:9). De mystici hebben
het licht van Gods glorie "de uitstraling van de
Goddelijke Aanwezigheid" genoemd.
Mensen weerspiegelen soms de uitstraling van Gods
glorie. Bijvoorbeeld, nadat Mozes veertig dagen en
veertig nachten in de wolk van glorie op de berg Sinaï
had doorgebracht, scheen zijn gezicht luisterrijk, de
glorie van God weerspiegelend. De rabbijnen zeiden:
"De uitstraling van Mozes’ voorkomen was zoals die
van de zon en hij was als een engel van de Heer der
heerscharen."
Volgens een Joodse legende, waren Adam en Eva vóór
hun zonde gekleed in gewaden van licht en glorie. De
rabbijnen zeiden: "De kleding van Adam flakkerde zoals
een fakkel. Zijn hiel overtrof in glans de bol van de zon;
hoeveel te meer de helderheid van zijn aangezicht!"



sinned, Adam and Eve forfeited their di
garments and found themselves to be naked.
Jewish eschatology teaches that the pious will
shine like the original Adam in the time to come:

How do we know that the original glory of Adam
will be restored to man in the days of the
Messiah? We can infer that Adam’s resplendence
will be restored from the text in Judges 5:31,
“Those who love Him will be like the rising of the
sun in its might.” (Numbers Rabbah 13:12)

A brilliant countenance and blazing garments of
glory appear frequently in apocryphal an
literature to describe angels, celestial beings, and
the resurrected righteous. White and luminous
garments clothe them. When the risen Messiah
appeared to His disciple John, “His face was like
the sun shining in its strength” (Revelation 1:16).
Moreover, Yeshua told His disciples that at the
time of His coming, “the righteous will shine forth
as the sun in the kingdom of their Father”
(Matthew 13:43).
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Toen ze zondigden, verloren
goddelijke kleding en bleken
De Joodse eschatologie leert dat
vrome zoals de oorspronkelijke Adam

Hoe weten we dat de oorspronkelijke glorie van
Adam in de tijd van de Messias
worden hersteld? Uit Richters 5:31
afleiden dat de luister van Adam zal worden hersteld,
"Zij die van Hem houden, zulle
van de zon in haar kracht." (Num

Een oogverblindend aangezicht
klederen van glorie komen vaak
rabbijnse literatuur om engelen, hemelse wezens en
de opgestane rechtvaardigen te beschr
bekleed met witte en lichtgevende kledingstukken.
Toen de opgestane Messias aan zijn discipel Johannes
verscheen, was "Zijn gezicht zoals de zon in zijn kracht
schijnt" (Openbaring 1:16). Bovendien vertelde
Yeshua aan zijn discipelen dat op
komst, "de rechtvaardigen zullen schijnen als de zon
in het koninkrijk van hun Vader" (Mattheüs 13:43).
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Toen de opgestane Messias aan zijn discipel Johannes
"Zijn gezicht zoals de zon in zijn kracht

schijnt" (Openbaring 1:16). Bovendien vertelde
Yeshua aan zijn discipelen dat op het moment van zijn
komst, "de rechtvaardigen zullen schijnen als de zon
in het koninkrijk van hun Vader" (Mattheüs 13:43).


