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Yeshua’s surprising transfiguration atop a
mountain in the north of Israel left His disciples
awestruck as they saw Him emanating radiant
light.

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Yeshua's verrassende gedaanteverandering boven op
een berg in het noorden van Israël liet Zijn discipelen
met ontzag achter, toen zij Hem stralend licht zagen
uitstralen.

Clothed in Light

Bekleed met licht

The Synoptic Gospels record that Yeshua and His
disciples traveled north to the area around
Caesarea Philippi. They prepared there for a time
of prayer atop a high mountain.
Yeshua had a lot to pray about. He had already
come to realize that He “must go to Jerusalem, and
suffer many things from the elders and chief priests
and scribes, and be killed, and be raised up on the
third day” (Matthew 16:21). He climbed the high
mountain to spend time in prayer, seeking guidance
and further revelation. He brought His three closest
disciples with Him because He knew that His words
about His impending suffering and death concerned
them. Perhaps He hoped that the LORD might
confirm their confession of faith in His messianic
identity and offer them some revelation as well. The
night spent in a prayer vigil with those select three
disciples foreshadows the night of prayer in
Gethsemane on the Mount of Olives.
They probably set out in the late afternoon or
early evening, intending to spend the night in
intensive prayer. They followed a path that wound
around the slopes of the high mountain, and they
found a place to pray through the night. “Peter
and his companions had been overcome with
sleep” (Luke 9:32).
At some point, “while He was praying, the
appearance of His face became different, and His
clothing became white and gleaming” (Luke 9:29).
As He prayed, the Master “transfigured before
them” (Mark 9:2). The Greek of Matthew and
Mark uses the word metamorphoo, from which
we derive the English “metamorphosis.”
Metamorphosis is the process of substantially
changing (or transfiguring) from one physical state
to another. “His face shone like the sun” (Matthew
17:2). “His garments became radiant and
exceedingly white, as no launderer on earth can
whiten them” (Mark 9:3).

De Synoptische Evangeliën schrijven dat Yeshua en Zijn
discipelen naar het noorden reisden, naar het gebied
rond Caesarea Filippi. Zij bereidden zich daar voor op
een tijd van gebed boven op een hoge berg.
Yeshua had veel om over te bidden. Hij was al tot het
besef gekomen dat Hij "naar Jeruzalem moest gaan, en
van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden
veel lijden, gedood worden, en ten derden dage
opgewekt worden" (Matteüs 16:21). Hij beklom de
hoge berg om tijd door te brengen in gebed, op zoek
naar leiding en verdere openbaring. Hij nam Zijn drie
naaste discipelen met Zich mee, omdat Hij wist dat Zijn
woorden over Zijn naderend lijden en dood hen
aangingen. Misschien hoopte Hij dat de HERE hun
geloofsbelijdenis in Zijn messiaanse identiteit zou
bevestigen en hun ook enige openbaring zou geven.
De nacht die zij doorbrachten in een gebedswake met
deze drie uitverkoren discipelen is een voorbode van
de nacht van gebed in Gethsemane op de Olijfberg.
Zij gingen waarschijnlijk in de late namiddag of vroege
avond op weg, met de bedoeling de nacht door te
brengen in intensief gebed. Zij volgden een pad dat
rond de hellingen van de hoge berg kronkelde, en zij
vonden een plaats om de nacht door te brengen.
"Petrus en zijn metgezellen waren overmand door
slaap" (Lucas 9:32).
Op een bepaald moment, "terwijl Hij aan het bidden
was, werd het aanzien van Zijn gezicht anders, en
Zijn kleding werd wit en glanzend" (Lucas 9:29).
Terwijl Hij bad, "veranderde de Meester voor hun
aangezicht" (Marcus 9:2). Het Grieks van Mattheüs
en Marcus gebruikt het woord metamorphoo,
waarvan wij het woord "metamorfose" afleiden.
Metamorfose is het proces van wezenlijk veranderen
(of transfigureren) van de ene fysieke toestand in
een andere. "Zijn gezicht straalde als de zon"
(Mattheüs 17:2). "Zijn klederen werden stralend en
buitengewoon wit, zoals geen wassalon op aarde ze
wit kan maken" (Marcus 9:3).
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The Bible often depicts the glory of God as
visible light. “The glory shone around” during
Yeshua’s birth announcement. The rabbis and
mystics called the light of God’s glory “the
radiance of the Divine Presence.” Human
beings sometimes reflect the radiance of God’s
glory. After spending forty days and forty nights
in the cloud on the mountain, Moses
descended, his face resplendently reflecting
the glory of God.
According to Jewish legend, Adam and Eve “were
both naked and were not ashamed” because
garments of light and glory clothed them (Genesis
2:25). They realized they were naked only after
those garments of light had been stripped from
them on account of disobedience (Genesis 3:7).
Midrash Rabbah says that, prior to that time,
“Adam’s heel outshone the globe of the sun; how
much more the brightness of his face!” and
“Adam’s garments blazed like a torch.” Likewise,
the pious will shine like the original Adam in the
time to come:

De Bijbel schildert de heerlijkheid van God vaak af als
zichtbaar licht. "De heerlijkheid scheen rondom"
tijdens Yeshua's geboorte aankondiging.
kondiging. De rabbijnen
en mystici noemden het licht van Gods heerlijkheid
"de uitstraling van de Goddelijke Aanwezigheid".
Menselijke wezens weerspiegelen soms de uitstraling
van Gods glorie. Na veertig dagen en veertig nachten
in de wolk op de berg te hebben
bben doorgebracht, daalde
Mozes af met een gezicht dat de glorie van God
weerspiegelde.
Volgens de Joodse legende waren Adam en Eva
"beiden naakt en schaamden zich niet" omdat zij
bekleed waren met klederen van licht en heerlijkheid
(Genesis 2:25). Zij realiseerden
liseerden zich pas dat zij naakt
waren nadat deze klederen van licht van hen waren
weggenomen vanwege ongehoorzaamheid (Genesis
3:7). De Midrash Rabbah zegt dat, voorafgaand aan die
tijd, "Adams hiel de zonneschijf overtrof; hoeveel te
meer de helderheid van
an zijn gezicht!" en "Adams
klederen brandden als een fakkel." Evenzo zullen de
vromen in de komende tijd schitteren zoals de
oorspronkelijke Adam:

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 iits
might.” (Numbers Rabbah)

Hoe weten we dat de oorspronkelijke glorie
van Adam aan de mens zal worden hersteld in
de dagen van de Messias?
Mess
We kunnen uit de
tekst [in Richteren 5:31] afleiden dat de luister
van Adam zal worden hersteld: "Zij die Hem
liefhebben zullen zijn als de opgang van de zon
in haar kracht." (Numeri Rabbah)

A brilliant countenance and blazing garments of
glory frequently appear in apocalyptic and
rabbinic literature to describe celestial beings and
the resurrected righteous. In the future, the
resurrected righteous, with faces shi
shining like the
sun and the moon, will welcome the Divine
Presence. When the risen Messiah appeared to
His disciple John, “His face was like the sun shining
in its strength” (Revelation 1:16). The Master told
His disciples that at the time of His coming, “th
“the
righteous will shine forth as the sun in the
kingdom of their Father” (Matthew 13:43). White
and luminous garments clothe the righteous, the
divine, and angelic beings.

Een schitterend gelaat en stralende klederen van glorie
komen
en vaak voor in apocalyptische en rabbijnse
literatuur om hemelse wezens en de herrezen
rechtvaardigen te beschrijven. In de toekomst zullen
de opgestane rechtvaardigen, met gezichten die
stralen als de zon en de maan, de Goddelijke
Aanwezigheid verwelkomen.
n. Toen de verrezen Messias
aan Zijn discipel Johannes verscheen, "was Zijn gelaat
als de zon, schijnend in haar kracht" (Openbaring
1:16). De Meester vertelde Zijn discipelen dat bij Zijn
komst, "de rechtvaardigen als de zon zullen schijnen in
het koninkrijk
ijk van hun Vader" (Mattheüs 13:43). Witte
en lichtende klederen bekleden de rechtvaardigen, de
goddelijke en engelachtige wezens.
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