HET LEVEN VAN JEZUS LES 17  JEZUS VERANDERT VAN GEDAANTE
MATTHEÜS 17:1-8

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun harten voorbereiden op de komst van de Zoon des mensen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Uit te leggen wanneer de discipelen de “de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk”
(Matt.16:28).
De drie getuigenissen over de Zoon des mensen in dit hoofdstuk op te sommen.
Te vertellen welke vier waarheden de stem van de Vader bekend maakte over Zijn Zoon.

Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

TOEPASSINGEN
Zorg ervoor dat het behagen van Jezus het doel wordt van al je handelingen.
Luister naar Jezus door Gods Woord.
Kijk uit naar de komst van de Zoon des mensen.
Sta stil bij de glorie van Christus, Zijn vervulling van het Oude Testament en hoe Hij de Vader
behaagde.

VOLGENDE WEEK

JEZUS CONFRONTEERT DE RIJKE JONGE LEIDE R
Lees Mattheüs 19:16-26
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

Jezus beëindigde de reeks van verrassende waarheden door af te sluiten met een laatste openbaring. Jezus zei:
“Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de
Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk” (Matt.16:28). Hij bevestigde de vorige stelling over
Zijn toekomstige glorieuze terugkeer door te vertellen dat sommigen van Zijn discipelen nog voor hun dood de
Zoon des mensen zouden zien in Zijn majestueuze pracht en praal. Nadat er zes dagen waren voorbijgegaan
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee op een berg waar ze Jezus van gedaante zagen veranderen, de
profeten Mozes en Elia zagen en de stem van God de Vader hoorden. Hoewel de discipelen hier niet over
mochten spreken voor Jezus’ opstanding, waren de gebeurtenissen rond de gedaanteverandering een
dramatische getuigenis dat Jezus, de Zoon des mensen, de Messias was die Zijn vijanden zou gaan veroordelen
en Zijn discipelen belonen.

De verschijning van Jezus was opmerkelijk: “Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het
licht” (Matt.17:2). Anders dan Mozes, wiens gelaat enkel Gods glorie reflecteerde op de berg Sinaï, straalde
Jezus’ gelaat met Zijn eigen glorie. Jezus had al verschillende malen Zijn glorie bekend gemaakt doorheen
wonderen, maar Hij had Zijn glorie nog nooit zo volledig geopenbaard als deze keer. De discipelen waren diep
getroffen door deze gebeurtenis. Petrus zou later schrijven ooggetuige te zijn geweest “van Zijn majesteit”
toen Jezus “van God de Vader eer en heerlijkheid” ontving (2Pet.1:16-17), en Johannes schreef aan het begin
van Zijn Evangelie: “en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de
Vader, vol van genade en waarheid” (Joh.1:14). De glorie van de Zoon des mensen was zo groot dat zelfs Zijn
kleren veranderden. Markus schreef: “Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen
wolbewerker op aarde ze kan maken” (9:3). De onthulde glorie van Christus was het krachtige bewijs dat Hij de
Zoon des mensen was.
De getuigenis van de profeten (Mattheüs 17:3-4)
Toen Petrus, Jakobus en Johannes wakker werden, zagen ze niet enkel de glorie van Christus maar ook Mozes
en Elia die tegen Hem praatten (Luk.9:32; Matt.17:3; Mark.9:4). Mozes en Elia spraken met Jezus “over Zijn
heengaan dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem” (Luk.9:31). De wet en de profeten, de twee grote delen van het
Oude Testament, werden gepersonificeerd door de personen Mozes, de door God verkozen man om de wet te
schrijven, en Elia, de door God verkozen man om de wet te verdedigen. De aanwezigheid van Mozes en Elia
was niet enkel een getuigenis naar de identiteit van de Zoon des mensen, maar ook naar de aankondiging van
de Zoon dat Hij moest sterven. In de plaats van het lijden van Jezus te voorkomen, zoals overhaaste Petrus had
gepoogd, aanvaardden Mozes en Elia Gods plan waarin de dood van Gods Zoon was voorzien. Beide
oudtestamentische profeten hadden tijdens hun aards bestaan verlangd naar een intieme relatie met God en
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De getuigenis van de gedaanteverandering (Mattheüs 17:1-2)
Zes dagen nadat Jezus Zijn discipelen had beloofd dat sommigen onder hen Hem zouden “zien komen in Zijn
Koninkrijk” (16:28), nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee op een berg om alleen met Hem te zijn terwijl
Hij bad (Luk.9:28). (De naam van de berg is onbekend.) Van al Zijn discipelen had Jezus de meest nauwe band
met deze drie mannen. Het Evangelie naar Lukas geeft weer dat terwijl Jezus bad, de discipelen waren
“bevangen door slaap” (Luk.9:32). Toen ze wakker werden zagen de discipelen iets ongelooflijks: Jezus was van
gedaante verandert (17:2)! Net zoals Hij had beloofd zagen de discipelen “de Zoon des mensen hebben zien
komen in Zijn Koninkrijk” (Matt.16:28).
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In Mattheüs 16 onthulde Jezus vele verrassende waarheden over de komst van de Messias aan de discipelen.
Na Petrus’ belijdenis over Jezus als “de Christus, de Zoon van de levende God” (Matt.16:16) vertelde Jezus de
discipelen dat Hij zou gaan sterven en terug opstaan op de derde dag (16:21). Petrus zei dat Hij verkeerd was
omdat de dood van de Messias niet in zijn plan paste (16:22). Jezus vermaande Petrus ervan mensgecentreerd
te zijn in zijn denken. Toen zei Hij Zijn discipelen, tegengesteld aan hun verwachtingen, dat ze enkel Zijn
discipelen konden worden door aan zichzelf te sterven, hun kruis op te nemen en Hem te volgen (16:24). Zei
die Christus volgden zouden beloond worden wanneer “de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van
Zijn Vader, met Zijn engelen” (16:27). De discipelen moeten verrast en ontmoedigd zijn geweest door Jezus’
onthulling dat Hij zou sterven, dat Zijn discipelen dagelijks aan zichzelf moesten sterven en dat ze op hun
beloning moesten wachten tot Jezus terugkomst. Hun verwachtingen naar de Messias waren heel anders dan
wat God had gepland.

de verzoening van Israël. Ze beseften dat het Oude Testament enkel door de dood van Gods Zoon kon worden
vervuld. Hun aanwezigheid gaf op een levendige wijze weer dat de wet en de profeten, het hele Oude
Testament, verwees naar Christus.

De Vader getuigde vier waarheden over Jezus. Toen Hij Jezus Zijn Zoon noemde getuigde de Vader van de
goddelijke relatie die de Zoon met de Vader heeft (Matt.17:5). Hoewel er drie personen zijn in de Godheid, zijn
de Vader, Zoon en Heilige Geest één God in wezen. De Vader gaf ook de status van de relatie met de Zoon aan.
De Vader noemde Zijn Zoon “geliefde”. Van het eeuwig verleden tot de eeuwige toekomst zal de Zoon
genieten van de liefde van de Vader. De derde waarheid waarvan de Vader getuigde was dat Jezus Zijn
welbehagen had. De Zoon had de Vader volmaakt gehoorzaamd (Matt.17:5). Er waren ongeveer 2,5 jaar
voorbijgegaan sinds de doop van Jezus en toch was Jezus nog steeds gehoorzaam geweest aan de Vader,
ondanks de voortdurende verwerpingen en het blijvend verzet (Matt.3:17). De Vader getuigde uiteindelijk nog
van het gezag van de Zoon. De Vader gebood de discipelen om te luisteren naar de Zoon. Jezus moest de
hoogste plaats innemen in de levens van de discipelen ongeacht van hetgeen Hij van hun vroeg. Ze moesten
zich onderwerpen aan Zijn oproep naar hun om zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen en Hem te
volgen. Ze moesten ook Zijn bekendmaking dat Hij zou gaan lijden, gedood worden en terug opstaan
aanvaarden. De discipelen bezaten vaak een klein geloof en hadden verharde harten. Het gebod van de Vader
vereiste dat de discipelen zich op dezelfde manier als aan Hem onderwierpen aan Christus.
Jezus kalmeerde de discipelen, die zich nog steeds verborgen voor de glorie van God, genadevol. Hij “ kwam bij
hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd” (Matt.17:7). Toen de discipelen Jezus
gehoorzaamden keken ze omhoog en zagen enkel Hem (17:8). Mozes en Elia waren teruggekeerd naar de
hemel en de glorie van God was vertrokken.
Conclusie
Net zoals Jezus had beloofd hadden Petrus, Jakobus en Johannes “de Zoon des mensen zien komen in Zijn
Koninkrijk” (16:28). De getuigenis van de gedaanteverandering, van Mozes en Elia, en van de stem van de
Vader waren krachtige bewijzen dat “de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn
engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden” (Matt.16:27). Wanneer de Zoon terugkeert “zullen al
de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de
hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Matt.24:30). Wetende dat Jezus zal terugkomen met
beloningen en oordeel moet ervoor zorgen dat we onze leven onderzoeken en verzekeren dat we klaar zijn
voor de komst van de Zoon des mensen.
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De getuigenis van God zelf (Mattheüs 17:5-8)
Voordat Petrus gedaan had met spreken overschaduwde “een lichtende wolk” hen al zeggende: “Dit is Mijn
geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Matt.17:5). De mannen op de berg waren
volledig overmand door de glorieuze wolk waardoor God sprak. Gods glorie was eerder bekend gemaakt door
een wolk toen Hij Israël leidde in de woestijn, zowel het tabernakel als de tempel inhuisde, en aan Jesaja
verscheen. De discipelen waren bang toen ze de wolk ingingen (Luk.9:34). Hun angst nam enkel toe toen ze
Gods stem hoorden. Toen “wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd” (Matt.17:6).
Petrus had Gods glorie niet herkend in het gelaat van de Zoon, maar Gods glorie in de wolk en stem was
onmiskenbaar. De discipelen werden bevreesd toen ze beseften hoe heilig God was en hoe onheilig zij zelf
waren.
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De aanwezigheid van zowel de verheerlijkte Christus als die van Mozes en Elia bleek te veel te zijn voor de
discipelen. De discipelen “waren zeer bevreesd” en wisten niet wat te zeggen (Mark.9:6). Toen ze Mozes en
Elia zagen vertrekken (Luk.9:33), vroeg Petrus impulsief aan Jezus de toestemming om drie tenten (tijdelijke
verblijfplaatsen) te maken, een voor Jezus, een voor Mozes en een voor Elia (Matt.17:4). Ondanks dat Petrus
niet goed besefte wat hij zei, begon hij zijn verzoek met “Meester, het is goed dat wij hier zijn” (Luk.9:33). Of
Petrus er al dan niet naar verlangde dat Mozes en Elia nog bleven zodat hij met hun kon optrekken, of dat hij
het komende lijden van Jezus en Zijn discipelen wilde ontvluchten, hij wou hoe dan ook Gods plan aanvullen.
Omdat Petrus de onvergelijkbare pracht van Christus nog niet had begrepen, plaatste Hij Mozes en Elia op
gelijke voet met de Zoon van God. De glorieuze Zoon van God was niet voldoende om Petrus te bevredigen.

MOEILIJKE WOORDEN
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Welbehagen

Onloochenbaar, niet te ontkennen.
Een vorm van beeldspraak waarbij levenloze zaken, niet-menselijke levensvormen of
abstracte begrippen menselijke eigenschappen krijgen toegeschreven of waarbij ze
als een (levend) persoon worden opgevoerd.
Genoegen, genot, plezier.
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Onmiskenbaar
Personificatie

BIJBELLES
INLEIDING
Aan het einde van de les van vorige keer, waar sprak Jezus over, toen Hij Zijn discipelen vertelde dat enige van
hen “de Mensenzoon als koning hebben zien komen” (Matt.16:28)? Dit was dezelfde vraag die de discipelen
zich stelden. Zes dagen later kregen drie discipelen een gebeurtenis te zien die de ervaring van hun leven was.
De les vandaag kijkt naar de gebeurtenis wanneer Petrus, Jacobus en Johannes de glorie van Jezus als Zoon van
God te zien krijgen. Hoe zouden deze discipelen reageren op het zien van de glorie van de almachtige God. Hoe
zou jij op een dergelijke gebeurtenis reageren en ben jij gereed wanneer Hij terugkomt?
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat deed Jezus in Matt.17:1-2?
Zes dagen nadat Jezus gesproken had over Zijn komst in de glorie van Zijn Vader, gaat Jezus er op uit
en neemt Petrus, Jacobus en Johannes naar de top van een hoge berg. Op die berg werd aan Zijn drie
nabije vrienden Jezus’ glorie onthuld, dit was nog nooit eerder vertoond. Vlak voor hun ogen was Jezus
verheerlijkt, oftewel Zijn verschijning veranderde. Net zoals Jezus in de vorige les beloofd had, hadden
enige van de discipelen “de Mensenzoon als koning … zien komen” (16:28).
 Wat gebeurde er tijdens de verheerlijking van Jezus?
Jezus’ uiterlijk was ongelofelijk, iets wat de discipelen nog nooit gezien hadden. “Zijn gezicht begon te
stralen als de zon en zijn kleren werden wit als het licht” (Matt.17:2). Jezus gezicht scheen met Zijn
eigen glorie. Samen met Jezus’ veranderde uiterlijk, waren de discipelen in staat om de aanwezigheid
van Mozes en Elia te ondervinden. Deze twee Oudtestamentische profeten verschenen voor hen en
spraken lichamelijk met Jezus. Deze groten mannen van geloof waren twee mensen die de discipelen
erg respecteerden. Als de verheerlijking van Jezus en de aanwezigheid van zulke profeten nog niet
genoeg was, verschijnt God zelf in de vorm van een wolk en sprak tot de discipelen. Dit zou een dag
zijn die de discipelen nooit zouden vergeten.
 Welke getuigenis diende de verheerlijking van Jezus?
Dat Jezus’ gezicht straalde als de zon. Bewees dat Jezus niet een gewoon mens of profeet was. Jezus
had Zijn glorie vele malen laten zien door de wonderen, maar Hij had nog nooit zo volledig Zijn glorie
als Zoon van God getoond. De glorie van Christus was een machtig bewijs dat Jezus werkelijk God was.
 Welke getuigenis diende de aanwezigheid van Mozes en Elia?
De aanwezigheid van Mozes en Elia was niet alleen een getuigenis aan de identiteit van Jezus als Gods
Zoon, maar ook aan Jezus’ aankondiging dat Hij moest sterven. Tijdens hun leven hier op aarde,
verlangden Mozes en Elia naar vertrouwelijkheid met God en dat de mensen terug hersteld werden
met God. Zij realiseerden zich dat dit alleen door de dood van Gods Zoon tot stand gebracht kon
worden. Zonder Zijn sterven, zou de zonde de mens voortdurend scheiden van God. Hun aanwezigheid
maakte uiteindelijk bekend, dat alles wat in het Oude Testament geschreven was, zich richtte op
Christus.
 Van welke vier dingen getuigde God voer Zijn Zoon op de berg van de verheerlijking?
Toen Petrus voorstelde om tenten voor Jezus, Mozes en Elia te bouwen. Onderbrak God hem meteen
door te zeggen, “Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart; luister naar hem” (Matt.17:5). Toen
God Jezus Zijn Zoon noemde, getuigde de Vader dat Jezus een speciale relatie met de vader had. De
verklaring van de Vader vertelde ook de positie van de Zoons relatie met de Vader. Dat de Vader Zijn
Zoon “Geliefde” noemde, betekend dat Jezus in alle eeuwigheid van de Vaders liefde ging genieten. De
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Het getuigenis van de verheerlijking (Matt.17:1-2)
 Het getuigenis van de profeten (Matt.17:3-4)
 Het getuigenis van God zelf (Matt.17:5-8)



Het weten dat Jezus de Zoon van God is, betekend dat Hij over de aarde alle gezag heeft. Door dit gezag, zou
elk mens naar Jezus moeten luisteren, net als de discipelen die opgeroepen werden om dit te doen. Prijs God
dat ieder mens nu in staat is om naar God te luisteren door het lezen van Gods Woord. Degene die in Jezus
geloven als de Messias, berouw getoond hebben en zich bekeerd hebben van hun zonden, zichzelf verloochend
hebben om Christus te volgen, deze zijn in staat om uit te zien naar Jezus’ terugkomst in de volle glorie van de
Vader op aarde. Wetende dat Jezus met beloningen en straffen zal terugkeren, zou ieder persoon moeten
aanzetten om zijn leven te onderzoeken, om er zeker van te zijn dat ze gereed zijn voor de komst van de Zoon
des Mensen.
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SAMENVATTING
Zoals Jezus beloofd had, hadden Petrus, Jacobus en Johannes zeker de “de Mensenzoon als koning … zien
komen” (Matt.16:28). Het getuigenis van de verheerlijking en van Mozes en Elia, samen met de stem van de
Vader, waren alle machtige bewijzen dat Jezus de Zoon van God was. Als Gods Zoon zal Jezus op een dag
wederkeren in de glorie van Zijn Vader met Zijn engelen. Wanneer Hij komt, zal Jezus in een nog grotere glorie
komen dan Hij deed op de berg van verheerlijking.
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Zoon had de Vader volmaakt gehoorzaamd. Hoewel er tweeëneenhalf jaar verstreken waren nadat
Jezus gedoopt was, verheugde Jezus God nog steeds op volmaakte wijze. De Vader getuigde als laatste
van de Zoons gezag. De Vader gaf de opdracht aan de discipelen om naar Zijn Zoon te luisteren. Deze
opdracht vereiste van de discipelen om zich aan Christus te onderwerpen, zoals ze ook aan God zelf
zouden doen.
Waarom hadden de discipelen schrik toen ze in de nabijheid van God kwamen?
Mattheüs vermeld dat toen de discipelen in de wolk kwamen, waar God aanwezig was, dat ze erg
bang waren. In feite waren de discipelen zo bang dat ze voor de Heer voorover vielen (Matt.17:6).
Petrus, Jacobus en Johannes hadden Gods glorie niet herkend in het gezicht van de Zoon, maar Gods
glorie in de wolk was heel duidelijk. De discipelen hadden schrik toen ze zich realiseerden hoe heilig
God is en hoe onwaardig zij waren om in Zijn aanwezigheid te zijn.
Hoe moesten de discipelen nu reageren op de Zoon van God, nadat God, Mozes en Elia vertrokken
waren?
Dat Jezus de Zoon van God was, konden de discipelen niet in vraag stellen. Zij waren getuige van een
van de wonderlijkste dingen in geheel de geschiedenis. Jezus moest nu de hoogste plaats van gezag in
de discipelen hun leven nemen, ongeacht wat Hij van hen eiste. Zij moesten luisteren en gehoorzaam
zijn aan Jezus oproep om zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen en Hem te volgen. Ze
moesten ook het feit, dat Hij als de Messias moest afmaken waarvoor de Vader Hem gestuurd had, te
accepteren en dat dat Hij moest lijden, moest sterven en weer opstaan.

CRÈCHELES
Jezus nam Zijn beste vrienden Petrus, Jakobus en Johannes mee.
Ze gingen een hoge berg op.
Terwijl ze daar op de berg waren ging Jezus bidden.
De drie discipelen waren moe en vielen in slaap.
Toen ze wakker werden gebeurde er iets vreemds.
De drie mannen zagen Jezus veranderen.
Zijn gezicht begon te stralen als de zon en Zijn kleren werden wit als licht.
Ineens stonden er nog twee mannen bij Jezus.
Met zijn drieën waren ze aan het praten.
Het waren Mozes en Elia.

Petrus kon zich niet stil houden.
Hij zei tegen Jezus: “Laten we drie tenten bouwen, voor ieder van u één.”

Uit de wolk klonk een stem die zei: “Dit is Mijn Zoon. Ik houd van Hem. Luister naar Hem!”

Toen ze het geluid van Gods stem hoorden, werden de drie discipelen heel bang.
Ze vielen op de grond en bedekten hun gezicht.
Ze zagen hoe perfect God was en hoe zondig zijzelf waren.
Daarom durfden ze niet naar God kijken.

“Wees niet bang”, zei Hij. “Vertel niemand wat jullie hier gezien hebben, totdat Ik terug levend ben
geworden.”
Toen ze weer durfden te kijken, zagen ze Jezus alleen.
Mozes, Elia en de wolk waren weer weg.
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Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan.
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Maar Petrus had zijn woorden nog niet uitgesproken, of een stralende wolk bedekte hen.

MEMORIEVERS
Matt.16:24

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 14)?
Dit vers kan aangeleerd worden door de melodie van het lied “Broeder Jacob” te gebruiken. Zing het op de
volgende wijze: Mattheüs 16 – vers 24 – Toen zei Jezus – tegen Zijn discip’len – als iemand achter Mij (aan) wil
komen – moet hij zichzelf verlooch’nen – zijn kruis opnemen – en Mij volgen.
"Broeder Jacob, Broeder Jacob"
"Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?"
"Hoor de klokken luiden! Hoor de klokken luiden!"
"Bim Bam Bom, Bim Bam Bom"

Getuigenissen
Getuigenissen zijn altijd nodig om te bepalen of iets echt is of schijn, waar of niet waar. Wanneer iets dient als
een getuigenis voor iets anders, kan dit bevestigen of iets werkelijk waar is over ofwel een persoon, plaats of
ding. In de les vandaag over de verheerlijking, waren er vele dingen die een getuigenis gaven dat Jezus waarlijk
de Zoon van God was. Jezus uiterlijk veranderde, het bezoek van de profeten en het spreken van God, waren
allen bewijzen dat Jezus de Zoon van God was. Ze getuigden aan de discipelen (en ons) dat Hij werkelijk was die
Hij beweerde te zijn.
Jezus’ verheerlijking
Benodigde voorwerpen: heel vuile washandjes, emmer met bleekmiddel en water, rubberen handschoenen,
felle schijnwerper, zwart licht, cassettebandje en een cassettespeler.


Om visueel te maken hoe wit Jezus’ kleding was, was je voorzichtig de vieze materialen. Het doel is om
te proberen het vieze materiaal te wassen, zodat het zo wit en helder als licht (draag rubberen
handschoenen om het bleekmiddel van je huid te houden). na veel werk, neem je tijd om uit te leggen
hoe wit Jezus; kleding geweest moet zijn tijdens Zijn verheerlijking.



Een andere manier om te laten zien hoe Jezus’ kleding er uit gezien kan hebben tijdens Zijn
verheerlijking is om de kinderen voor in het lokaal te laten staan voor een zwart licht. Als de lichten uit
zijn, zouden de kinderen in staat moeten zijn om hun eigen kleding te zien schijnen met grote
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Verheerlijking
Als Mattheüs vermeld dat Christus verheerlijkt was, bedoelt hij dat Jezus een dramatische verandering in
verschijning en uiterlijk onderging. De discipelen kenden Jezus nu voor een aantal jaren, maar hij had nooit
tevoren er zo uitgezien. Jezus, die voor meer dan 30 jaar in een gewoon menselijk lichaam geleefd had, werd
nu gedeeltelijk in Zijn eigen glorie gezien. Terwijl Zijn goddelijke glorie van Zijn gezicht straalde, verlichtte dit
Zijn kleding, wat zo wit als licht werd. Deze verheerlijking onthulde Jezus, nog meer dan welke van Zijn
wonderen ook, voor wie Hij werkelijk is, de Zoon van God.

8

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

IJSBREKERTJES

helderheid (zeker witte kleding). Neem de tijd om te spreken over hoe wit Jezus’ kleding was op die
dag.




Om te laten zien hoe helder Jezus’ gezicht geschenen kan hebben tijdens Zijn verheerlijking, toon je de
kinderen een felle schijnwerper. Nadat ze gezien hebben hoe fel dit licht is, neem je de tijd om uit te
leggen hoe Jezus’ gezicht zo helder als de zon scheen.
Om te laten zien hoe God tot de discipelen sprak, kun je een cassetterecorder met een cassettebandje
meenemen. Voordat de kinderen in de les komen, neem je de boodschap, die God aan de discipelen
gaf, op, “Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart; luister naar hem.” Wanneer in de les het
gedeelte komt waar God spreekt tot de discipelen, speel dan onopvallend de cassetterecorder af.

De Zoon van een Koning
Een prins is vaak een machtig en rijk persoon. Veel van zijn weelde en macht komt omdat hij de zoon van de
koning is. Omdat de prins de zoon van de koning is, ontvangt hij de rijkdommen van zijn vaders koninkrijk en
gezag over het gehele land. Op dezelfde manier betekend het dat Jezus de Zoon van God is, heel veel. Als Zijn
Zoon was Jezus in staat om, van alles wat God had, te genieten en te bezitten. In de les vandaag bevestigde
God dat Jezus inderdaad de Messias is door hem Zijn eigen Zoon te noemen. Gods Zoon kwam naar de aarde
met alle macht en was door de Vader gestuurd om verlossing aan te bieden aan degene die in Zijn naam
geloven. Te geloven in Zijn naam, is geloven dat Jezus de enige Zoon van God is en dat alleen Hij de zonde weg
kan nemen.

KNUTSELWERKJES
Getuigenis driehoek
Geef elk kind drie ijslollystokjes. Lat hen die in de vorm van een driehoek op een stevig vel papier plakken. Laat
dit drogen. Laat de kinderen een wolk, vuurvlammen, tien geboden en een kruis uit stevig papier knippen.
Kinderen mogen elke vorm kleuren. Laat de kinderen de wolk aan de bovenkant van de driehoek plakken, de
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Het zit ‘m in de Naam!
Toen God tegen de discipelen zei, “Dit is Mijn Zoon,” maakte Hij aan hen bekend dat Jezus God is. Door Jezus
deze titel te geven betekende heel veel. Als een zoon zou Jezus alles hebben dat God had, Zijn macht, gezag,
koninkrijk, etc. Als zoon, zou Jezus ook gehoorzaam zijn aan de Vader, die God was. Om dit naar de kinderen te
communiceren, spreek je met hen over wat hun achternamen zijn. Vraag hen waar ze hun achternaam
vandaan hebben en wie het hen gaf. Ze zouden je moeten vertellen dat zij hun achternaam van hun ouders
gekregen hebben en dat het hebben van dezelfde achternaam betekend dat ze hun toebehoren. Vraag hen ook
wat enige achternamen betekenen. Neem een moment om de herkomst van jouw familie uit te leggen en leg
uit dat je dit weet door wat je achternaam is. Op dezelfde manier wanneer God naar Jezus verwijst als Zijn
Zoon, verteld ons dit veel over wie Jezus de Messias is. Jezus was gehoorzaam aan God. Al de kenmerken en
het gezag die God toebehoren, behoren ook Jezus toe.
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De verheerlijking begrijpen
Een klassiek voorbeeld van een verheerlijking (verandering) is de voortgang van rups naar vlinder. Neem
afbeeldingen mee van de verschillende stadia van een transformatie van de vlinder: rups, cocon en vlinder.
Misschien kun je een video van een metamorfose van de bibliotheek meebrengen. Jonge kinderen zullen
gefascineerd zijn om over de wonderen van Gods schepping te leren. Vraag de kinderen of Jezus ooit
veranderde. Bespreek hoe God de Zoon de mensheid aandeed, toen Hij een mens werd. Beschrijf hoe Hij
opgroeide van kind naar man. Leg daarna uit hoe Hij veranderde en Zijn glorie liet zien aan Zijn discipelen
tijdens de verheerlijking.

tien geboden links aan de onderkant en de vlammen aan de rechteronderkant en het kruis in het midden van
de driehoek. Laat de kinderen de volgende woorden schrijven: “berg” (bovenkant linker stokje), “op de”
(bovenkant rechter stokje), “verheerlijking” (onderste stokje), doe dit op de ijslollystokjes tussen de vormen.
Elk woord zou op een ander stokje geschreven moeten worden. Moedig de kinderen aan om de drie
getuigenissen aan de Zoon des Mensen uit deze passage thuis te delen.
De wolk en de verheerlijking
Gebruik de kleurplaat van de verheerlijking en laat de kinderen de wolk, die neerdaalde tijdens de
verheerlijking, kleuren en versieren met wattenbolletjes. Gouden of zilveren linten kunnen ook opgeplakt
worden of maak gebruik van een markeerstift op de kleurplaat om het licht dat voor te stellen die van de
verheerlijking van Jezus kwam.
Geloof jij?
Geef elk kind een kopie van blad 1 en 2 van “Geloof jij?” Laat hen de twee kruizen uitknippen en ze aan de
achterkant aan elkaar plakken. Kopieer het derde blad, zodat elk kind een oog, oor en een mond heeft. Laat
hen dit netjes uitknippen en op de juiste plaats op het kruis plakken. Vouw het kruis op de stippellijnen in de
genummerde volgorde.

Gebarenspel
Doe alsof je een mimespeler bent en beeld verschillende handelingen en scenario’s uit (beklimmen van een
ladder, in een doos gevangen zitten, etc.) Nadat je dit hebt uitgebeeld, vraag je aan de kinderen wat ze jou
zagen doen en of ze een antwoord kunnen geven in welke specifieke situatie je begaf (of je blij was, bang,
bedroefd, etc.) Dit is een goede gelegenheid om aan de kinderen uit te leggen hoe Petrus, Jacobus en Johannes
getuige waren van Jezus’ verheerlijking en daarna een getuigenis gaven op hetgeen gebeurd was. Door naar jou
te kijken, waren ze getuige van jouw gebarenspel. Eens ze getuige waren van jou spel, zijn ze daarna in staat
om een getuigenis te geven van wat ze zagen. De les vandaag is het getuigenis van de discipelen op wat zij die
dag zagen bij de verheerlijking.
Vals beschuldigt
Help de kinderen het belang van het getuigenis die de drie discipelen ontvingen aangaande Jezus’ identiteit te
begrijpen. Vertel een verhaal met poppen over kinderen die in een supermarkt zijn, wanneer een van hen
beschuldigt wordt door de manager van de supermarkt dat hij iets gebroken heeft. Terwijl een kind kan
getuigen dat het ander kind niets gedaan heeft, gelooft de manager het niet. Maar toen er meerdere
volwassenen kwamen en getuigden van zijn onschuld, had de manager geen keus dan toe te geven dat hij fout
was. Vertel de kinderen dan in de les vandaag ze verschillende getuigen gaan horen over wie Jezus is. Vertel
hen om goed te luisteren.
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Mozes en Elia
Herhaal met de kinderen wie Mozes en Elia waren. Begin de les met tekeningen te maken uit de lessen over
Mozes en Elia. Vraag de kinderen wat zij herinneren over de twee profeten. De lesgever of de kinderen kunnen
een gebeurtenis uit een van de twee profeten hun leven uitbeelden en andere kinderen kunnen raden wat er
uitgebeeld wordt. Vraag de kinderen waar de profeten met Jezus over zouden willen hebben spreken, als ze
leefden toen Hij op aarde was. Vertel de kinderen dat ze in de les vandaag zullen leren waarover Mozes en Elia
spraken.
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GELOOF JIJ?
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JEZUS VERANDERT VAN GEDAANTE
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 17:1-8

MEMORIEVERS
Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Petrus, Jakobus en Johannes zagen Jezus voor hun ogen

 Toen Jezus van gedaante veranderde _______________ Zijn gezicht als
de zon en werden Zijn kleren wit als het _______________ (17:2).
 Wie verscheen samen met Jezus?________________________________

 Dit mocht Petrus niet doen omdat het Mozes en Elia _______________
stelden aan Jezus.
 In Mattheüs 17:5 sprak God uit de hemel en zei: “Dit is mijn geliefde
_______________, de man naar mijn hart; luister naar
_______________.
 Hoe reageerden de discipelen toen ze de stem van de Vader hoorden?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Petrus wilde voor Jezus drie _______________ maken.
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_______________ (17:2).
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