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The transfiguration happened after six days to hint
toward another important story in the Bible. Do
you recognize the story?

After Six Days

When did the transfiguration happen? The gospels
of Matthew and Mark both indicate that the
revelation on the high mountain happened “after
six days.” Six days after something or other,
Yeshua took three of his disciples up a high
mountain and was transfigured before them:

Six days later Yeshua took with Him Peter and
James and John his brother, and led them up on a
high mountain by themselves. (Matthew 17:1)

Six days after what? Is there some significance to
the six days before the transfiguration?
Some scholars believe that the six days refer to
a six-day period of ritual preparation, fasting,
and ritual purification. Jewish holy men of the
time underwent similar periods of preparation
to enter a heightened spiritual state of
awareness and obtain a vision or revelation.
Likewise, the Master and His disciples may
have spiritually prepared themselves by fasting
and ritual purification for six days before their
ascent up the high mountain.
The Gospel of Matthew does not specify, but it
seems to imply that the six days took place
beginning with Peter’s confession and the Master’s
promise that some among the disciples would see
the kingdom before they tasted death. The six days
might be related to that idea. “After six days” is the
seventh day. The seventh day has Sabbath
connotations and end-times implications. The
words “after six days” may offer an additional hint
about Yeshua’s cryptic promise at the end of the
previous chapter, “The Son of Man is going to come
in the glory of His Father with His angels …”
(Matthew 16:27). For Matthew and his readers, the
term “after six days” might allude to the seventh
millennium—the one-thousand-year rest of
creation. The transfiguration allows the disciples a
glimpse of the Son of Man coming in His Father’s
glory—the Messiah in the Messianic Age.
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De gedaanteverandering gebeurde na zes dagen om
te wijzen op een ander belangrijk verhaal in de Bijbel.
Ken je het verhaal?

Na Zes Dagen

Wanneer gebeurde de gedaanteverandering? De
evangeliën van Matteüs en Markus geven aan dat de
openbaring op de hoge berg "na zes dagen"
plaatsvond. Zes dagen na iets of wat anders, nam
Yeshua drie van zijn discipelen mee op een hoge berg
en veranderde voor hen van gedaante:

Zes dagen later nam Yeshua Petrus en Jakobus en
Johannes, zijn broer, met Hem en leidde hen op een
hoge berg in afzondering. (Matteüs 17:1)

Zes dagen na wat? Is er enige betekenis voor de zes
dagen vóór de gedaanteverandering?
Sommige geleerden geloven dat de zes dagen betrek-
king hebben op een tijdspanne van zes dagen rituele
voorbereiding, vasten en ritueel reiniging. Joodse
heilige mannen van die tijd ondergingen vergelijkbare
voorbereidingsperioden om een verhoogde spirituele
staat van bewustzijn in te gaan en een visioen of
openbaring te verkrijgen. Net zo kunnen de Meester en
Zijn discipelen zich zes dagen geestelijk hebben
voorbereid met vasten en rituele reiniging voordat ze
de hoge berg opgingen.
Het Evangelie van Mattheüs geeft het niet aan, maar
het lijkt erop dat de zes dagen plaatsvonden vanaf
Petrus’ belijdenis en de belofte van de Meester dat
sommigen onder de discipelen het koninkrijk zouden
zien voordat ze de dood zouden proeven. De zes dagen
kunnen met die gedachte verband houden. “Na zes
dagen” volgt de zevende dag. De zevende dag heeft
een binding met sabbat en eindtijdimplicaties. De
woorden “na zes dagen” kunnen een aanvulling geven
op de cryptische belofte van Yeshua aan het einde van
het vorige hoofdstuk: “De Zoon des mensen gaat
komen in de glorie van Zijn Vader met Zijn engelen ...”
(Mattheüs 16:27) . Voor Matteus en zijn lezers zou de
term “na zes dagen” kunnen heenwijzen naar het
zevende millennium - de duizend jaar lange rust van de
schepping. De gedaanteverandering geeft de discipelen
een glimp op de Zoon des Mensen komend in de glorie
van zijn Vader - de Messias in de Messiaanse tijd.



“After six days” also alludes to an important story
from the Torah: Moses’ ascent up Mount Sinai.
When God gave the Torah, he invited Moses to
ascend Mount Sinai. For six days the cloud of glory
covered Mount Sinai. On the seventh day, the
voice of the LORD called from within the cloud,
and Moses went higher up the mountain to enter
the cloud and stand in the presence of God:

Then Moses went up to the mountain, and the
cloud covered the mountain. The glory of the LORD
rested on Mount Sinai, and the cloud cov
six days; and on the seventh day He called to
Moses from the midst of the cloud … Moses
entered the midst of the cloud as he went up to
the mountain. (Exodus 24:15-18)

After six days, Yeshua (the prophet like Moses)
and three disciples climbed the high mountain.
Like Moses, the disciples found themselves
enveloped in a cloud of glory. Like Moses, they
heard the voice of God speaking out of the cloud.
Like Moses, the Master began to radiate the glory
of God. And who should they encounter while o
the Mountain but Moses himself? Elijah
other character in the Bible to have also ascended
Sinai and heard the voice of God speaking to him
from on the top of Sinai—also appeared on the
mountain.
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“Na zes dagen” wijst ook op een bela
de Torah: Moses’ bestijging
God de Torah gaf, nodigde hij Mozes uit om de berg
Sinai te bestijgen. Gedurende
wolk van heerlijkheid de Berg Sinai. Op de zevende
dag riep de stem van de HEERE vanuit de wolk, en
Mozes ging hoger op de berg om in de wolk te komen
en in de aanwezigheid van

Toen ging Mozes op naar de berg, en de wolk
overdekte de berg. De heerlijkheid van de HEERE
rustte op de Berg Sinai, en de wolk bedekte
gedurende zes dagen; en op de zevende dag riep
tot Mozes vanuit het midden van de wolk
naar de berg opging, ging Mozes
(Exodus 24:15-18)

Na zes dagen beklommen Yeshua (de profeet
Mozes) en drie discipelen de hoge berg. Net als
Mozes bevonden de discipelen zich
wolk van heerlijkheid. Net als Mozes hoorden ze de
stem van God uit de wolk spreken. Net als Mozes
begon de Meester de heerlijkheid van God
stralen. En wie zouden ze moeten ontmoeten terwijl
ze op de berg zijn, behalve
enige andere personage in de Bijbel
besteeg en de stem van God
heeft vanaf de top van de Sinai
berg.
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