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Ontmoet Mij op de berg



Aansporing tot zelfverloochening (Lukas 9:23-27)

[23] Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.
[24] Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven
verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
[25] Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen
of zelf schade te lijden?
[26] Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal
de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en
in die van de Vader en in die van de heilige engelen.
[27] En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood
niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.



De verheerlijking op de berg (Lukas 9:28-36)

[28] Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en
Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden.
[29] En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd
werd en Zijn kleding blinkend wit werd.
[30] En zie, twee mannen spraken met Hem, het waren Mozes en Elia.
[31] Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou
volbrengen in Jeruzalem.
[32] Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker
geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem
stonden.



De verheerlijking op de berg (Lukas 9:28-36)

[33] En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen
Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U
een, voor Mozes een en voor Elia een; hij wist echter niet wat hij zei.
[34] Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden
bevreesd toen zij de wolk ingingen.
[35] En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister
naar Hem!
[36] En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen
en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden.



Ontmoet jouw God op Zijn berg, Hij wacht op jou!


