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God, de wet, en de profeet, stonden op de berg, in de nabijheid van drie getuigen. In Mattheüs 22:32 staat: "Ik ben de God Abrahams, en de God  
Izaks, en de God Jakobs! God is niet een God der doden, maar der levenden."  Ten tijde van onze Heere Jezus Christus op de aarde waren Abraham,  
Isaak en Jakob alreeds dood en begraven, hun lichamen waren in het graf; maar de Heere zei dat ze leven (in het paradijs). Ook waren Mozes en Elia  
er niet rond de tijd van Jezus Christus op aarde. Maar op de berg der Verheerlijking werden beide mannen levend gezien terwijl ze met de Heere in  
gesprek waren. Al deze mannen verlieten de aarde honderden jaren voordat Christus naar de aarde kwam. Mozes was dood, Elia was naar de hemel  
uitgevoerd; hun verschijning op de berg met Christus en hun gesprek met de Heere daar, bewees dat deze mannen nog steeds leefden en dat de Heere 
echt een God van levenden en niet van doden is. De ervaring bij de berg der Verheerlijking waar de apostelen; Petrus, Jakobus en Johannes getuige 
van waren (Matteüs 17:1-9) bevestigde dat de ervaring echt heeft plaatsgevonden en dat Mozes en Elia echt leefden. De Verheerlijking bevat veel 
lessen en we zullen die in deze boodschap zorgvuldig onderzoeken.

Het element van het bovennatuurlijke in iedere gelovige wordt gezien in de handelingen van Petrus de apostel. Mozes en Elia waren honderden jaren  
voor de tijd van Petrus weggegaan, maar verrassend was Petrus in staat om Mozes en Elia te identificeren (Mattheüs 17:4). Heb u er wel eens aan 
gedacht, hoe Petrus deze mannen van God bij naam identificeerde? Had hij in de synagogen over hen geleerd? Jezus praatte nooit over hen tegen de  
apostelen. Dus is het enige overgeblevene alternatief dat het als een openbaring tot Petrus kwam. In de Hemel zullen we door openbaring mensen  
kennen zoals Henoch, Noach, Samuel, David, Ruth, Job, Paulus en tal van andere mensen.

In vers 2, werd Jezus vlak voor zijn drie apostelen verheerlijkt; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.  
Jezus  Christus  werd  door de drie  apostelen in  deze goddelijke  vorm gezien.  Johannes zag hem voor  hun ogen veranderden,  hij  zag hem in  
Openbaring 1:12-17 weer, deze Jezus Christus is zowel de wortel als het geslacht van David (Openbaring 22:16). Zijn Verheerlijking was een  
dimensionale situatie die hij de drie apostelen toestond te zien, het was een voorrecht om hun geloof te helpen en hij vertelde hen om het tot zijn  
opstanding aan niemand te openbaren, (Matt. 17:9). Deze apostelen deelden dit getuigenis met hun drieën en hielden het voor zichzelf zoals de  
Heere hen verzochte.

Het volgende wat de drie apostelen zagen bij de verheerlijking was de aanwezigheid van Mozes en Elia (de wet en de profeet). Hebt u er wel eens  
aan gedacht dat deze twee mannen die in verschillende generaties met honderden jaren er tussen woonden, met de apostelen in een totaal andere  
generatie en tijd  te zien waren? Het is  alleen de schepper,  die alles bij  elkaar kan brengen,  want hij  is  dezelfde,  gisteren, vandaag en tot  in  
eeuwigheid. De apostelen zagen de twee mannen met de Heere spraten. God praat met mensen in verschillende dimensies. Hij zei dat Hij gekomen 
was om de wet en de profeten te vervullen (Matt. 5:17). Jezus bracht een dimensie die nooit eerder bij de drie apostelen bekend was. De dode  
stonden daar en spraken met Hem.

Petrus ving zoals altijd openbaringen snel op; hij identificeerde Mozes en Elia en stelde Jezus voor om drie tenten te maken, een voor de Heere, een  
andere  voor  Mozes  en  een  voor  Elia.  Hij  had  een  bovennatuurlijke  openbaring  over  de  twee  mannen,  maar  een  natuurlijke  en  menselijke  
verwachting met de gedachte over de tenten. Soms worden we zo natuurlijk dat we toestaan dat het bovennatuurlijke vervaagt. De Verheerlijking  
vond plaats en de gedachte over de tenen dook op. Hetzelfde gebeurt bij ons vandaag de dag; wanneer God ons een bovennatuurlijke ervaring geeft,  
zijn we druk bezig met natuurlijke dingen te rommelen zoals het denken aan het opzetten van tenten. De gedachten van Petrus waren eervolle maar  
als de wolken opstegen waren de twee mannen weg en keerde het bovennatuurlijke tot het natuurlijke terug. De voorstellingen van Petrus over de  
tenten zoals onze menselijke gedachten van vandaag de dag verdwenen in een handomdraai. Houdt u altijd aan het bovennatuurlijke vast.

Terwijl Petrus nog sprak (mengende zich in het bovennatuurlijke, Matt. 17:5), overschaduwde een heldere wolk hen allemaal. Een stem uit de wolk 
zei: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem." De apostelen hoorden de stem van God, Zijn boodschap en 
getuigenis over Zijn Zoon; bovendien zei God dat hij zeer tevreden over hem was, en vermaande de apostelen om aandachtig te letten op al hetgeen  
Zijn Zoon hen vertelt. De Eeuwige had gesproken, wie zou niet gehoorzamen? Hieruit leren we om het woord van God op de juiste manier te  
gehoorzamen. a) Vertel niemand over het gezicht, totdat de zoon des mensen is opgestaan. b) Luister naar Mijn geliefde Zoon. – Deze lessen zijn  
ook voor ons vandaag de dag. Let op uw getuigenis over de Heere, luister en hoor naar Zijn woord.

Toen ze de stem van God hoorden vielen ze op hun gezicht en waren zeer bevreesd geworden, Matt.17:6. Maar zoals altijd stak onze Heere Zijn  
hand uit en raakte hen aan zeggende; staat op en vreest niet. Ze waren bevreesd toen ze de stem van God en hetgeen Hij zei hoorden. En hun ogen  
opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen; Mozes en Elia waren verdwenen. De goddelijke wolk en de twee getuigen waren verdwenen. Ze  
waren weer terug op de aarde met de natuurlijke orde van dingen.

De Verheerlijking werd tot aan de dood en opstanding van de Heere door de drie apostelen geheimgehouden. De drie apostelen vertelden de andere  
negen apostelen niet van de ervaring bij de berg der verheerlijking. Er zijn ook momenten van verheerlijking in ons leven; ze komen zo eens in een  
leven voor. Wat is uw eigen moment van verheerlijking? Wie zijn uw eigen getuigen? Zijn er instructies die u hebt ontvangen, met inbegrip van  
visioenen en openbaringen? God is de allerhoogste en verschijnt nog steeds tot zijn eigen kinderen. We zijn nu aan het einde van het tijdperk. Op de  
berg der Verheerlijking besprak de Heere zijn dood en de redding van de mensheid en nog veel meer met Mozes en Elia. In deze laatste dagen,  
bespreekt en instrueert God, door de Heilige Geest Zijn kinderen over Zijn komst bij de opname en nog veel meer. De Heere praat met veel van zijn  
kinderen, geeft ons getuigenissen en geeft ons visioenen en instructies over de gebeurtenissen van de laatste dagen. De Heere verschijnt, tot velen  
van de Zijnen, Zijn engelen worden gezien, allemaal in dromen, visioenen, visitaties en door de Schriften heen. Waar past u in dit alles bij? Onder de 
gelovigen  van  vandaag  de  dag,  vertegenwoordigen  sommigen  de  drie  apostelen  en  anderen  de  resterende  negen  apostelen;  nog  anderen 
vertegenwoordigen de rest van de mensen.

Tijdens het snelle korte werk zal de volgende groep die de twee getuigen op de berg der Verheerlijking vertegenwoordigt verschijnen. Deze groep,  
zijn de doden in Christus, die voor de opname te midden van ons zullen wandelen en wij zullen hen herkennen zoals Petrus, Mozes en Elia, die  
honderden jaren na elkaar op de aarde waren. Volgens broeder Neal Frisby's boodschap op de Rollen zullen de gestorvenen in Christus vlak voor de  
opname onder  ons  wandelen  en  werken.  Houd uw ogen  open,  want  wanneer  u  zult  zien  of  horen  dat  de  doden  te  midden  van  ons  levend  
rondwandelen, zoals Mozes en Elia op de berg der Verheerlijking; weet dan, dat we de wolk-ervaring hebben en gereed zijn om de Heere in de lucht  
te ontmoeten en zo zullen wij  altijd met Hem zijn. In woningen (Johannes 14:1-3) niet in tenten. De Heere, Mozes en Elia zullen tot in alle  
eeuwigheid bij ons zijn. Weest bereid om God binnenkort te ontmoeten. 


