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The voice that spoke from heaven at the
Transfiguration alluded to important Messianic
prophecies. Do you know what they are?

Bat Kol at the Transfiguration

In our days it is even exceedingly rare to hear a
voice speak from heaven, but it seems to have
been more common in the days of the Apostles.
Talmudic literature offers several anecdotes of “a
voice from heaven” speaking during the late
Second Temple Era.
The Hebrew term for the heavenly voice, bat kol,
literally means “daughter of a voice,” a way to
describe an echo or reverberation. The Talmud
uses the term to refer to a voice heard from an
unseen speaker. The Apostle Paul heard a voice
from heaven speak to him as did the writer of the
book of Revelation. The Gospels record three
incidents involving a voice speaking from heaven:
the voice at the Jordan, the voice at the triumphal
entry (John 12:29), and the voice on the mount of
the Transfiguration.
The voice from heaven that spoke at the
Transfiguration repeated the same message which
the Master heard at the time of His immersion in
the Jordan. In that instance, the voice addressed
Yeshua directly, saying, “You are my Son …” On the
high mountain, the voice addressed the disciples,
“This is My beloved son …”, and the message came
with the addition imperative, “Listen to Him!”

This is My beloved Son, with whom I am well-
pleased; listen to Him! (Matthew 17:5)

The mysterious declaration “This is my beloved
son” alludes directly to Psalm 2 where the LORD
tells His anointed one (messiah), “You are my Son;
today I have begotten You” (Psalm 2:7). The sages
regarded Psalm 2 as a psalm about the Messiah,
and they frequently employed the psalm to
provide proof texts regarding the Messiah.
The words “with whom I am well-pleased”
(Matthew 17:5; 2 Peter 1:17) directly allude to the
messianic servant song of Isaiah 42:1: “Behold, My
Servant, whom I uphold; My chosen one in whom
My soul delights. I have put My Spirit upon Him
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De stem die uit de hemel sprak bij de
Gedaanteverandering, leidde tot belangrijke
Messiaanse profetieën. Weet je welke het zijn?

Bat Kol bij de Gedaanteverandering

In onze dagen is het zelfs zeer zeldzaam om een stem
uit de hemel te horen, maar het lijkt meer gewoon te
zijn geweest in de tijd der apostelen. Talmudische
literatuur vermeldt verscheidene anekdotes van “een
stem die uit de hemel sprak” aan het eind van het
Tweede Tempel tijdperk.
De Hebreeuwse term voor de hemelse stem, bat kol,
betekent letterlijk “dochter van een stem”, een manier
om een echo of weergalm te beschrijven. De Talmud
gebruikt de term om te verwijzen naar een stem die
gehoord wordt van een onzichtbare spreker. De apostel
Paulus hoorde een stem uit de hemel spreken met
hem, net als de schrijver van het boek Openbaring. De
evangeliën bevatten drie gebeurtenissen met een stem
die uit de hemel spreekt: de stem aan de Jordaan, de
stem bij de triomfantelijke intocht (Johannes 12:29) en
de stem op de berg van de Gedaanteverandering.
De stem uit de hemel die bij de Gedaanteverandering
sprak, herhaalde hetzelfde bericht, dat de Meester
gehoord had tijdens zijn onderdompeling in de
Jordaan. In dat geval richtte de stem zich direct tot
Yeshua en zei: “Jij bent mijn Zoon ...”. Op de hoge
berg richtte de stem zich tot de discipelen: “Dit is Mijn
geliefde zoon ...” en de boodschap kwam met de
dwingende aanvulling: “Luistert naar Hem!”

Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb;
luistert naar Hem! (Matteüs 17:5)

De mysterieuze verklaring “Dit is mijn geliefde zoon”
wijst rechtstreeks op Psalm 2, waar de Heer Zijn
gezalfde (Messias) zegt: “U bent mijn Zoon; vandaag
heb ik u verwekt” (Psalm 2:7). De wijzen beschouwen
Psalm 2 als een psalm over de Messias, en zij hebben
vaak de psalm gebruikt om bewijsteksten te geven
over de Messias.
De woorden “in wie Ik welbehagen heb” (Matteüs 17:5;
2 Petrus 1:17), verwijzen rechtstreeks naar het
messiaanse dienaarlied van Jesaja 42:1: “Zie, mijn
Dienaar, Ik ondersteun hem; Mijn uitverkorene, in hem
heeft Mijn ziel behagen. Ik heb Mijn Geest op Hem



…” (Isaiah 42:1). “With whom I am well
a Greek equivalent for the Hebrew idiom, “In
whom My soul delights.” By alluding to Isaiah
42:1, the first of the servant songs, the voice from
heaven identifies Yeshua of Nazareth as the
subject of all of Isaiah’s “Servant of the LORD”
prophecies which culminate in the suffering
servant of Isaiah 53.
The voice directed the disciples to “listen to Him,”
alluding to the prophecy of the prophet like
Moses. In Deuteronomy 18 Moses told the
children of Israel that the LORD would one day
raise a prophet like him from among the Jewish
people. The Torah says, “You shall listen to him”
(Deuteronomy 18:15). The heavenly voice
identified Yeshua as the prophet like unto M
to whom the people must listen.
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…” (Isaiah 42:1). “With whom I am well-pleased” is
a Greek equivalent for the Hebrew idiom, “In
whom My soul delights.” By alluding to Isaiah
42:1, the first of the servant songs, the voice from

fies Yeshua of Nazareth as the
subject of all of Isaiah’s “Servant of the LORD”
prophecies which culminate in the suffering

The voice directed the disciples to “listen to Him,”
alluding to the prophecy of the prophet like

uteronomy 18 Moses told the
children of Israel that the LORD would one day
raise a prophet like him from among the Jewish
people. The Torah says, “You shall listen to him”
(Deuteronomy 18:15). The heavenly voice
identified Yeshua as the prophet like unto Moses

gelegd ... “ (Jesaja 42:1). “In wie I
een Grieks equivalent voor het Hebreeuws
wie Mijn ziel zich verheugt." Door
maken op Jesaja 42:1, het eerste van de dienaar
liederen, identificeert de stem uit de hemel Yeshua van
Nazareth als het onderwerp van al
aangaande de “Dienaar van de HEERE"
naar Jesaja 53 leiden.
De stem zet de discipelen aan om
luisteren"; dit is een toespeling op
profeet zoals Mozes’. In Deuteronomium 18 vertelde
Mozes aan de kinderen van
dag een profeet uit de Joodse bevolking zou
opstaan. De Torah zegt: "naar hem
(Deut. 18:15). De hemelse stem identificeerde Yeshua
als de profeet zoals Mozes
luisteren.
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