
Zondag 11 oktober Jezus spreekt met Mozes en Elia 



Jezus praat met Mozes en Elia  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkje 1: 

Knip de witte figuur uit, dat is Jezus. Kleur een mooie achtergrond 

op een A5 knutselvel en plak Jezus erop. Hij lijkt te stralen. 

Werkje 2: 

Leg de witte figuur op een A5 karton en prik gaatjes om de vorm. 

Prik ook gaatjes buiten de figuur in de rest van het karton. Borduur 

stralen van de binnenste vorm naar de buitenste gaatjes en terug. 

Plak Jezus in het midden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


