
Eksodus 24:12-18 

Matteus 17:1-9 

 

Agtergrond 

Ons sluit vandag af met die tyd van Epifanie en begin terselfdertyd met die lydenstyd. Epifanie 

beteken verskyning en in die tyd van Epifanie het ons gekyk hoe Christus Homself bekend gemaak 

het. Ons het spesifiek gekyk na Jesus se bergpreek in Matteus. In Lydenstyd fokus ons op Jesus se 

lyding. Vir die sewe Sondae tot met Goeie Vrydag sal ons daarmee besig wees. Hierdie 

oorgangssondag tussen Epifanie en Lydenstyd staan bekend as Sondag van die Verheerliking en 

fokus juis op Jesus se verheeliking. 

Inleiding 

Ek begin vanoggend met ’n fabel uit Wes-Afrika: 

Eendag het God op aarde rondgestap. Dit was ’n warm dag en Hy het ’n hoed van die hemel af 

saamgebring. Dit was ’n kleuirvolle hoed: rooi aan die regterkant; groen aan die 

linkerkant; wit aan die voorkant en swart van agter. Hy sien ’n groepie vriende op die 

lande werk en stap nader vir ’n geselsie. Met die bont hoed op het Hy egter vir hulle belaglik gelyk en 

hulle het Hom nie ernstig opgeneem nie, en ook nie agtergekom met wie hulle te doen het nie. 

Toe hulle die aand huis toe stap, sê die een vriend: “Ek wonder wat wou daardie ou boemelaar met 

die rooi hoed vandag gehad het. Seker maar gebedel. Ek het nie tyd gehad om na sy stories te luister 

nie.” 

“Wat bedoel jy met die rooi hoed?” vra die vriend wat regoor die eerste ou gewerk het. “Dit was mos 

’n groen hoed wat die ou man op  gehad het.” 

“Praat jy van die ou wat ’n geselsie met ons aangeknoop het? Maar is jy dan kleurblind? Dit was 

beslis ’n rooi hoed wat hy gedra het” antwoord die eerste ou. 

“Het jy dalk oor middagete iets te drinke gehad saam met jou broodjie?” spot die tweede ou. “Enige 

mens kon tog sien daardie ou mens se hoed was groen. Wat sê jy Piet” vra hy vir vriend nommer drie. 

“Die ou boemelaar wat daar by ons kom staan het se hoed was mos duidelik groen, ne?” 

Verstom kyk Piet, wat agter die twee gewerk het na sy twee vriende. “Makeer julle twee se oë dan 

iets?” vra hy. Daar ias tog geen twyfel dat sy hoed swart was nie.” 

Intussen het die vierde vriend ook by die gesprek betrokke geraak. “Ek wil nou nie snaaks wees nie, 

maar dit lyk vir my julle al drie was half aan die slaap toe die ou daar aangekom het. Seker die dat 

julle so bot gereageer het toe hy ’n geselsie wou aanknoop. Maar eending is seker: sy hoed was 

ongetwyfeld wit. Julle is regtig blind of dom. 

So het die redenasie voortgegaan- die hele pad huis toe. En kort voor lank was hulle kwaad vir 

mekaar En die ergste van alles was dat hulle kinders en nageslag voortgegaan het met die twis – al 

het hulle nie die boemelaar self gesien nie. Tot vandag toe gaan die stryd voort. 



Daar is die withoed-party, die groenhoed-faksie, die rooihoed-gelowiges en die swarthoed-fanatici. 

En elke party glo dat hulle presies weet hoe God se hoed lyk. En daarom presies hoe Hy self is en wat 

Hy doen. 

En God? Hy loop maar nog steeds tussen ons rond, maar hartseer nou, omdat ons so vasgevang is in 

ons vaste oortuigings en hewige argumente oor hoe Hy lyk – in plaas van om met Hom te praat, 

aandagtig na Hom te luister en Hom regtig te ken. 

Ek vertel hierdie fabel vanoggend om uit te kom by die vraag: Wie is Jesus? Almal van ons het ons eie 

beeld of prentjie van Jesus. Dit is ons weergawe van hoe ons Hom leer ken het en steeds elke dag 

ontdek.  En elkeen van ons se beeld is reg en waar – al verskil ons prentjies van mekaar. Maar tog sal 

ons lamal erken dat ons eie prentjie sekerlik gebrekkig is en dat ons bymekaar kan leer oor wie en 

wat Jesus is. 

Matteus wil vir ons die beeld of prentjie voorhou van jesus as Seun van God. Hy skryf die evangelie 

om mense te oortuig dat Jesus die Seun van God is. En juis as hy die verhaal van die verheerliking 

skryf, wil hy beklemtoon: Jesus is die Seun van God. 

So al sien ons elkeen die rooi of wit of groen of swart kan van Jesus se hoed raak, moet ons 

vanoggend sien: Jesus is die Seun van God. 

1. ’n Tweede Moses 

Matteus skryf vir Jode om hulle te oortuig dat Jesus die Seun van God is. Dit was mense vir wie 

Moses baie belangrik was. Hulle het die Ou Testament goed geken en is daarin onderrig. Vir hulle 

was Moses die bevryder van Israel wat in ’n besondere verhouding met God geleef het en deur wie 

God sy wet vir hulle gestuur het.   

Dit is opvallend hoeveel raakpunte daar is tussen die verhaal van Jesus se verheerliking en juis die 

verhaal waar Moses die wet van God ontvang het. Matteus gebruik juis die Ou Testament verhaal 

van Moses om sy boodskap van Jesus as Seun van God oor te dra. 

Kom ons kyk na die ooreenkomste tussen die verhale: 

 Albei speel af op ’n berg 

 In albei is daar drie metgeselle, saam met Moses is dit Aäron, Nadab en Abihu en saam met 

Jesus Petrus, Jakobus en Johannes 

 In albei gevalle is ses dae ter sprake 

 In albei gevalle is daar ’n wolk ter sprake 

 In albei gevalle is daar vrees by die metgeselle oor die teenwoordigheid en grootheid van 

God. 

 Jesus se gesig straal soos Moses se gesig. 

 

Dit is duidelik hoe Matteus Jesus se identiteit wil verklaar deur Hom in te sinspeel op Moses, die 

groot bevryder en leier van Israel, die bemiddelaar vir die wet. Jesus is die tweede Moses. Hy is die 

nuwe bevryder en leier van Israel. 

 

2. ’n Beter Moses 



Tog is Jesus as die tweede Moses beter as die eerste Moses. 

 

As ’n mens verder kyk na die verhaal van Jesus se verheerliking dan is dit juis Moses en Elia wat op 

die berg verskyn. Ook dit is nie maar toevallig nie. Vir die Israeliete het Moses die wet 

verteenwoordig en Elia die profete. Die Israeliete het die Ou Testament gehad as God se boek aan 

hulle en dit het bestaan uit die wet en profete.  En hier by Jesus se verheerliking verskyn Moses as 

verteenwoordiger van die wet en Elia as verteenwoordiger van die profete. 

 

Natuurlik was Elia ook ’n bekende en gewaardeerde en gerespekteerde figuur vir die Israeliete. En 

die feit dat hulle verskyn, verklaar iets van Jesus se belangrikheid selfs bo Moses en Elia. Jesus is ’n 

beter Moses. 

 

Hulle verskyning plaas nog iets belangriks op die tafel. Dit is die feit dat Jesus die voortsetting van 

God se handelinge en bemoeienis met Israel is. Dit dui op die feit dat God van die begin van Isarel se 

geskiedenis ’n pad met hulle gestap het en dat Hy deur hulle hele geskiedenis by hulle betrokke was 

as hulle God en dat daardie geskiedenis uitloop op Jesus se koms na die wêreld. Matteus is besig om 

die verhaal vir Israel te herinner dat God hulle God is en dat God steeds aan die werk is. 

 

As ons praat oor wie Jesus is, wat sy identiteit is,  dan is dit ’n saak wat ons moet raak sien. Jesus is 

God se betrokkenheid by mense. Jesus is die hoogtepunt van God se lang geskiedenis van 

bemoeienis met mense.  Van die vroegste tye af, van Moses se dae, van Elia se dae, dwarsdeur die 

hele Ou Testament tot by Jesus Christus. 

 

En vir ons wat tweeduisend jaar na Jesus leef, is dit die herinnering dat God nog steeds met ons 

besig is en nog steeds met ons bemoeienis maak.  

 

As Jesus aan ons voorgehou word as die voorsetting van die wet en profete, dan is dit uiter aard nie 

vreemd dat Jesus soveel van die wet en profete gemaak het nie. As julle terugdink aan die vorige 

paar weke toe ons besig was met jesus se bergpreek, sal julle verstaan wat ek bedoel. Die bergpreek 

het juis oor die wet en profete gegaan. Jesus het juis die wet en profete kom herinterpreteer en die 

volheid daarvan uitgelig. Telkens het ons gelees: Julle het gehoor dat... en dan het Jesus dit voller 

betekenis gegee met die woorde maar Ek sê vir julle...   

 

3. Jesus is die Seun van God 

 

Matteus beklemtoon Jesus as tweede Moses, maar beter as Moses. Hy beklemtoon Jesus as Seun 

van God. As die stem met die verheerliking verskyn is dit die boodskap: “Dit is my Seun oor wie Ek 

My verheug.” Dit is presies waarom Jesus beter is as Moses. Hy is nie maar net mens wat deur God 

geroep is om sy volk te lei nie. Hy is die Seun van God wat na die aarde gestuur is as Verlosser. Hy is 

self God wat as mens na die aarde gekom het om verlossing te bring. 

 

Die feit dat Jesus se voorkoms daar voor sy drie dissipels verander beklemtoon dat Jesus die Seun 

van God en self God is. Hy straal van heerlikheid. Daarom is die vrees van die dissipels nie vreemd 

nie. Wie sou nie in sulke omstandighede bang wees nie. 

 



Ons word opgeroep om te besef en te erken dat Jesus die Seun van God is.  

 As ons Epifanie wat gaan oor hoe Jesus Hom self bekend maak afsluit, word ons herinner: Hy 

is die Seun van God. 

 As ons lydenstyd ingaan waar ons fokus op Jesus se lyding, word ons herinner: Jesus is die 

Seun van God. 

 

Deel van die stem uit hemel se boodskap is: “Luister na Hom.” Dit is die reaksie wat gevra word van 

ons. As ons Jesus ken as die Seun van God, as ons Jesus aanbid as die Seun van God, dan is die 

implikasie: Luister na Hom. 

 

Die woorde plaas die woorde en lewe van Jesus in ’n nuwe perspektief. Dit beklemtoon wat Jesus in 

die bergpreek vir ons oor die wet geleer het. God se sten uit die hemel aan ons is: Luister na Jesus – 

Hy is immers die Seun van God. 

 

Slot 

 

Wie is Jesus? Vir sommige het Hy ’n rooi hoed op. Vir ander ’n groen of  swart 

of dalk wit hoed. Ja, ons almal het ons beeld, siening, prentjie van Jesus. Maar Hy is die Seun 

van God. Self God. 

 

 


