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Where is the high mountain of the
transfiguration? Church tradition places the event
on Mount Tabor, but the Gospels point to another
location.

Where did the
Transfiguration Occur?

The story of the transfiguration began when Yeshua
"brought them up alone with him on a high
mountain" (Mark 9:2). Mountains are a common
place to seek divine revelation. The Master enjoyed
heights, often praying on hilltops and teaching on
hilltops. He slipped off for prayer by Himself. He was
accustomed to praying alone on a hilltop through
the night. At other times, He rose early in the
morning to pray at some remote location where He
could pour His heart out before the Father in
privacy. On that particular evening, He wanted to
spend the night in prayer, but He did not go alone.
He decided to take His closest disciples with Him.
“He took along Peter and John and James, and went
up on the mountain to pray” (Luke 9:28).
The gospels do not indicate the location of the
high mountain that the Master chose. Early
church tradition places the transfiguration on
Mount Tabor, a prominent hill at the eastern end
of the Jezreel valley, not far from Nazareth.
During the Byzantine period, Christians began to
make pilgrimage to Mount Tabor to remember
the miracle. Byzantine Christians erected
churches and monasteries atop the hill.
Despite the strong tradition, the location
seems unlikely. In the days of the Master,
Mount Tabor was populated and fortified by
military installations. The Sanhedrin used
Tabor as part of their network of hills on
which they lit signal fires to announce the
sighting of the new moon. Occupied Mount
Tabor does not seem like an appropriate
place for the private, mystical revelation of
the transfiguration. Even during the Byzantine
Era, Eusebius, the bishop of Caesarea and
church historian, suggested that the
transfiguration should be associated with
Mount Hermon near Caesarea Philippi.
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Waar is de hoge berg van de gedaanteverandering?
De kerktraditie plaatst het evenement op de berg
Tabor, maar de Evangeliën wijzen op een andere
plaats.

Waar vond de
Gedaanteverandering plaats?

Het verhaal van de gedaanteverandering begon toen
Yeshua "hen alleen op een hoge berg bracht" (Markus
9:2). Bergen zijn een aangewezen plaats om goddelijke
openbaring te zoeken. De Meester, die vaak op
heuveltoppen bad en op de heuveltoppen leerde,
genoot van hoogten. Hij kneep er tussenuit om alleen
te bidden. Hij was gewend om de nacht op een heuvel
biddend alleen door te brengen. Op andere momenten
stond Hij vroeg in de ochtend op om op een afgelegen
plaats te bidden, waar Hij zijn hart in alle privacy voor
de Vader kon uitstorten. Op die bepaalde avond wilde
Hij de nacht doorbrengen in gebed, maar Hij ging niet
alleen. Hij besloot om zijn intiemste discipelen mee te
nemen. 'Hij nam Petrus en Johannes en Jakobus mee,
en ging de berg op om te bidden' (Lukas 9:28).
De evangeliën wijzen noch de plaats noch de hoge
berg aan die de Meester koos. De vroege kerktraditie
plaatst de gedaanteverandering op de berg Tabor,
een prominente heuvel aan het oostelijke einde van
de Jezreëlvallei, niet ver van Nazareth. Tijdens de
Byzantijnse periode begonnen christenen om het
wonder te gedenken, pelgrimstochten naar de berg
Tabor te ondernemen. Byzantijnse christenen
bouwden kerken en kloosters bovenop de heuvel.
Ondanks de sterke traditie lijkt de locatie
onwaarschijnlijk. In de dagen van de Meester was de
berg Tabor bevolkt en met militaire installaties
versterkt. Het Sanhedrin gebruikte Tabor als
onderdeel van hun netwerk van heuvels, waarop zij
vuren aanstaken om de waarneming van de nieuwe
maan aan te kondigen. Een bewoonde berg Tabor lijkt
niet een geschikte plaats voor de teruggetrokken,
mystieke openbaring van de gedaanteverandering.
Zelfs tijdens het Byzantijnse tijdperk, opperde
Eusebius, de bisschop van Caesarea en kerkhistoricus,
dat de gedaanteverandering geassocieerd zou
moeten worden met de berg Hermon in de omgeving
van Caesarea Philippi.



The gospels place the story of Peter’s confession
some forty-five miles northwest of Mount Tabor,
in the region of Caesarea Philippi. The city of
Caesarea Philippi sat at the base of lofty Mount
Hermon, the highest peak in Israel. Mount Tabor
stands some fifty miles away, back in the territory
of Herod Antipas. The geography o
suggests the heights of Mount Hermon as the
most likely candidate for the location. This does
not imply that the Master brought His disciples to
the peaks of Mount Hermon. To climb to the top
of Hermon would be a serious Alpine ascent,
occupying an entire day, scrambling up the slopes
like mountain climbers. More likely, Yeshua
merely took His disciples onto one of the
surrounding ridges or partially up one of the
slopes of Hermon.
Mount Hermon already had mystical associations
in Jewish literature and lore. It had messianic
associations as well. Psalm 133 connected the
“dew of Hermon” with the anointing oil. The
mountain’s remote location afforded the Master a
private location to bring His disciples; its
magnificent grandeur and awe-inspiring he
provided the appropriate, heavenly
environment. Ultimately, it does not matter where
the transfiguration occurred. The important thing
is that it testified to the coming kingdom and the
splendor of King Messiah.
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The gospels place the story of Peter’s confession
northwest of Mount Tabor,

in the region of Caesarea Philippi. The city of
Caesarea Philippi sat at the base of lofty Mount
Hermon, the highest peak in Israel. Mount Tabor
stands some fifty miles away, back in the territory
of Herod Antipas. The geography of the story
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not imply that the Master brought His disciples to
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of Hermon would be a serious Alpine ascent,

g an entire day, scrambling up the slopes
like mountain climbers. More likely, Yeshua
merely took His disciples onto one of the
surrounding ridges or partially up one of the
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associations as well. Psalm 133 connected the
“dew of Hermon” with the anointing oil. The
mountain’s remote location afforded the Master a
private location to bring His disciples; its

inspiring heights
provided the appropriate, heavenly-Sinai
environment. Ultimately, it does not matter where
the transfiguration occurred. The important thing
is that it testified to the coming kingdom and the

De evangeliën plaatsen het verhaal van Petru
belijdenis ongeveer tweeënzeven
noordwesten van de berg Tabor, in de
regio. De stad Caesarea Philippi
reuzehoge berg Hermon, de hoogste piek in Israël.
berg Tabor staat er zo’n tachtig
territorium van Herodes Antipas. De geografie van het
verhaal suggereert de hoogten van
de meest waarschijnlijke kandidaat voor de locatie. Dit
wil niet zeggen dat de Meester Zijn discipelen naar de
toppen van berg Hermon bracht. N
Hermon klimmen zou overeenkomen met
Alpenklim, een hele dag in beslag nemen en de
hellingen opklauteren zoals bergbeklimmers. Meer
waarschijnlijk nam Yeshua alleen Zijn discipelen
een van de omliggende kammen
boven op een van de hellingen van
De berg Hermon had al myst
joodse literatuur en overlevering
messiaanse associaties. Psalm 133 verbond de
"dauw van de Hermon" met de zalf
afgelegen locatie van de berg
privé locatie om zijn discipelen
zijn luisterrijke pracht en ontzagwekkende hoogten
zorgden voor de geschikte, hemelse Sinai
Uiteindelijk maakt het niet uit waar de
gedaanteverandering zich voord
belangrijkste is dat het getuigt van het komende
koninkrijk en de pracht van koning Messias.
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