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Nr. 24  - 11 oktober 2020 

 

Hallo allemaal, 

Vandaag lezen we al weer het derde verhaal uit het evangelie volgens Matteus. Elk van de vier 

verhalen vertelt iets over de macht van Jezus. Zo hebben we al gehoord dat Jezus een storm stil kan 

krijgen en dat hij zelfs over water kan lopen!  

Deze week lezen we een verhaal waarin we horen van wie Jezus die macht eigenlijk heeft gekregen. 

 

 

De leerlingen zagen dat Jezus veranderde.  

Zijn gezicht begon te stralen, net als de zon.  

En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. 

Matteüs 17:2 

 

 

 

 



Jezus praat met Mozes en Elia 

Bij Matteüs 17: 1-13 

 

 

 

 

 

Het is warm vandaag. Helemaal als je een flink stuk tegen een berg op moet klimmen. Als Petrus een 

beekje ziet, stopt hij even. Hij hurkt neer om wat water in zijn hand te scheppen en het op te drinken. 

Iets hoger op de berg hoort hij iemand fluiten. Het is zijn vriend Johannes. Die is al wat 

verdergelopen. ‘Hé, vriend, loop een beetje door!’ roept hij. Petrus lacht. Hij staat op en gaat snel 

achter zijn vrienden aan.  

Ze zijn met een klein groepje op weg naar de top van een berg. Jezus, Jakobus en Johannes. En Petrus 

natuurlijk. Petrus denkt onder het lopen na over wat Jezus een paar dagen geleden gezegd heeft.  

‘Ik moet naar Jeruzalem,’ zei Jezus. ‘En daar zullen ze Me arresteren en uiteindelijk doden.’  

Petrus schrok ervan toen Jezus dat zei. ‘Echt niet, Heer!’ zei hij. ‘Dat laten we niet gebeuren.  

Maakt U zich geen zorgen. God zal U beschermen.’ ‘Nee,’ zei Jezus. ‘Je moet Me niet tegenhouden, 

Petrus. Wat God wil, moet gebeuren.’ Petrus denkt er nu al dagen over na, maar hij snapt er nog 

steeds niks van. God kan het toch nooit goed vinden dat iemand Jezus kwaad doet? Daar is de top 

van de berg. Petrus klimt de laatste meters omhoog, en dan laat hij zich hijgend op de grond zakken. 

‘Slokje melk?’ vraagt Johannes. Hij houdt Petrus een leren zak met geitenmelk voor. ‘En een 

broodje?’ zegt Jakobus. Hij gooit een stuk brood naar Petrus toe. Petrus drinkt een slok melk en 

neemt een flinke hap van zijn broodje.  

En dan ziet hij ineens iets vreemds. Wat is er met Jezus aan de hand? Zijn gezicht is zo anders. Het 

lijkt wel of het licht geeft, net als de zon. En de jas van Jezus is helemaal wit, en hij blinkt en glanst als 

bliksem. En die twee mannen met wie Jezus staat te praten… Dat zijn Mozes en Elia! Hoe kan dat nu? 

Mozes heeft de Israëlieten heel vroeger van Egypte naar Kanaän gebracht, maar hij is al lang geleden 

gestorven. En Elia, de profeet, woont toch ook al heel lang bij God in de hemel? Hier is iets heel 

bijzonders aan de hand.  

Petrus springt overeind en loopt naar Jezus toe. Hij moet zijn mouw voor zijn ogen houden, zo fel 

schijnt het licht van Jezus’ gezicht. ‘Heer!’ zegt hij. ‘Het komt goed uit dat we hier zijn. Weet U wat 

we doen? We maken hutten. Drie hutten. Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia. Dan kunnen 

jullie hier blijven en met elkaar praten. Gaat U maar zitten, wij regelen het wel.’  

Hé, wat is dat? Er schuift een wolk voor de zon. Maar er valt geen schaduw over de berg. Het wordt 

niet donker. Het wordt juist nog veel en veel lichter. En uit de wolk klinkt een stem. De stem van God. 

‘Dit is mijn Zoon,’ zegt God. ‘Ik houd zoveel van Hem. Luister naar Hem.’ Met een schok dringt het tot 

Petrus door. God is vlakbij. Die wolk, dat is het teken dat God zelf hier is. Petrus schrikt heel erg. Hij 

begint vreselijk te trillen. Hij laat zich voorover op de grond vallen, zo bang is hij.  

Maar dan voelt hij een hand op zijn schouder. En hij hoort de stem van Jezus. ‘Sta op, Petrus. En jullie 

ook, Jakobus en Johannes. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Petrus krabbelt overeind. Hij slaat het zand 

van zijn knieën en van zijn kleren. Hij kijkt om zich heen. Waar is de wolk? Waar zijn Mozes en Elia 

gebleven? Alleen Jezus is er nog. Ik heb iets heel bijzonders meegemaakt, denkt Petrus, als hij de 

berg af loopt. Dat Mozes en Elia helemaal uit de hemel zijn gekomen om met Jezus te praten. Dat 

God zelf er was, in die wolk. Het was net of de hemel heel even hier op aarde was. Wat is Jezus 

machtig. Het kan niet anders: Jezus is de Zoon van God. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom komt Mozes voor in het verhaal?  

Het verhaal van vandaag is best een beetje 

vreemd: ineens staan er twee profeten van 

honderden jaren geleden met Jezus te 

praten! Dat is op zichzelf al een teken hoe 

speciaal Jezus is. Maar juist deze twee 

profeten hebben ook nog een speciale 

betekenis. Mozes heeft de Israëlieten uit 

Egypte weggeleid, en God heeft zijn regels 

aan hem gegeven - op een berg! Over Mozes 

wordt gezegd dat er nooit meer een profeet 

was die God zo goed kende. Volgens Matteüs 

lijkt Jezus best wel op Mozes. Kun jij 

bedenken waarom? Waarom Elia?  

Elia is ook een belangrijke profeet. Hij 

vertelde de mensen steeds weer dat ze 

alleen God moeten aanbidden. En hij 

deed een aantal grote wonderen. 

Volgens de profeet Maleachi komt God 

op een dag om recht te spreken over de 

hele wereld. Voordat dat gebeurt, komt 

Elia de mensen eerst waarschuwen 

(Maleachi 3:23) 

https://www.youtube.com/watch?v=PHwPbTx1Vfs&list=PL665EF657A0680562&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=PHwPbTx1Vfs&list=PL665EF657A0680562&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=hbcdYuSPuCo&list=PL665EF657A0680562&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=hbcdYuSPuCo&list=PL665EF657A0680562&index=69


 

 

 

 

 

Wolkencollage  

Gods stem klinkt uit de wolk. Maak een wolkencollage van verschillende materialen.  

 

Wat heb je nodig?  

- een stevig vel blauw papier  

- lijm 

- materiaal om wolken te maken, denk aan: wattenbollen, witte mini-marshmallows, witte 

  kleurpotloden of verf, propjes wit papier  

Aan de slag:  

Maak met de verschillende materialen een prachtige wolk op je blauwe papier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aan de slag:  

- Uit de wolk klinkt Gods stem. Hij zegt:  

Hij alleen is mijn Zoon.  

Mijn liefde voor hem is groot.  

Luister naar hem!  

Zoek al deze woorden die de leerlingen hoorden.  

De woorden: -is - mijn - hem- komen twee keer voor. Je hoeft ze maar één keer te zoeken.  

Als je alle woorden hebt gevonden, lees je van links naar rechts met de overgebleven letters de 

namen van de drie leerlingen die de stem uit de wolk hebben gehoord. 

 

 

 

 

 

Oplossing: Petrus, Johannes, Jacobus 



Bronvermelding: Bijbelbasics 
 

 

 

 

Goede God,  

We lazen vandaag een verhaal waarin uw stem wordt gehoord.  

Jezus was met drie leerlingen op een hoge berg.  

Daar hoorden die leerlingen uw stem.  

Ze hoorden U iets moois over Jezus zeggen.  

Ze begrepen daardoor nog beter wie Jezus is.  

Wilt U ons helpen om over Jezus te blijven horen?  

En om steeds meer over Hem te weten?  

Dan kunnen wij samen nog veel meer mooie dingen over Jezus zeggen.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Jezus spreekt recht 


