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'... tot zij het koninkrijk van God gezien hebben' 
Over Lucas 9:27 en de context 
 
 
Met een lastig vers (Lucas 9:27) eindigt het verhaal dat we kennen als het verhaal van 'de belijdenis van 
Petrus/de eerste lijdensaankondiging' (9:18-27).1 De cruciale vraag is waarnaar verwijst 'het zien van het 
koninkrijk van God'?2 Alle aandacht van de onderzoekers gaat doorgaans naar die vraag uit. Eenstemmigheid 
ontbreekt.3 In dit artikel zal ook ik niet aan deze vraag voorbijgaan, maar wil ook aandacht schenken aan de 
plaats van dit vers in de context. Dan denk ik allereerst aan de relatie met 9:22, en vervolgens aan de positie 
van dit vers in de directe rede van Jezus (9:23-27). Al eerder zal ik aandacht schenken aan de relatie met het 
verhaal van de verheerlijking op de berg (9:28-36). Ik begin evenwel bij de antwoorden die in de loop van de 
tijd op de centrale vraag van dit vers zijn gegeven om daarna mijn leesvoorstel met bijbehorende 
verantwoording aan de lezer voor te leggen. 
 
Van verheerlijking tot parousie 
Dat er geen helderheid bestaat over de vraag waaraan Jezus refereert, wanneer hij in 9:27 spreekt over het 
zien van het koninkrijk van God, moge blijken uit de vele leesvoorstellen die in het verleden zijn gedaan. De 
interpretaties lopen van 'de verheerlijking op de berg' tot aan 'de parousie', wanneer het koninkrijk van God 
volledig is gerealiseerd.4 Bij het laatste voorstel zou het dan gaan om (de verwachting van) een spoedige 
wederkomst, omdat er gesproken wordt van 'enkelen die de dood niet zullen smaken ... '. Dan zou dit 
voorstel het idee behelzen dat je het koninkrijk zult gaan meemaken, als je maar oud genoeg wordt. Dat zal 
maar een paar mensen gegeven zijn, zo zou Jezus dan laten horen. Zo gesteld komt me deze lezing niet erg 
aannemelijk voor.5 De gedachte dat Lucas 9:27 naar de verheerlijking op de berg verwijst, wordt door een 
aantal uitleggers voor weinig aannemelijk gehouden. I.H. Marshall (zie al eerder A. Plummer) vindt deze 
uitleg niet erg in de context passen. Je spreekt niet over 'niet de dood smaken' als de gebeurtenis binnen een 
paar dagen plaatsvindt, waarin geen directe doodsdreiging is, zo zegt hij.6  
Tussen deze twee 'uitersten' worden nog drie andere situaties genoemd: de opstanding (1), de hemelvaart (2) 
en Pinksteren (3).7 Sommige onderzoekers maken geen keuze, maar menen dat Jezus naar meer situaties 
verwijst. Zo zegt M. Wolter dat het gaat om Jezus' opstanding (Luc. 24:36-49) en de uitrusting tot de 
verkondiging van het koninkrijk van God met de heilige Geest (Hand. 2:1-13).8 Aan het feit dat Jezus hier 
spreekt van slechts 'enkelen' doet Wolter geen recht. Zowel bij de opstanding (Luc. 23:55-24:12, 33-53) als 
met Pinksteren (Hand. 1:12-14, 2:1vv.) zal de lezer denken aan een grotere groep dan 'enkelen'. S.F.H.J. 
Berkelbach van der Sprenkel meent dat 'al deze openbaringen' (verheerlijking, opstanding/hemelvaart, 
Pinksteren en de uiteindelijke wederkomst) bijeen horen en een reeks vormen, waarin het koninkrijk Gods 

                                                      
1 Zie ook D.L. Bock (Luke 1:1-9:50 (BECNT), Grand Rapids 1994, 857): 'Jesus' teaching on discipleship closes with a 
difficult saying …' 
2 H. Hendrickx (The Third Gospel for the Third World Vol 2B. A Ministry in Galilee (Luke 7:1-9:50), Collegeville 
1998, 262): 'The crucial question is what the "kingdom of God" refers to …' 
3 F. Bovon (Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50)(EKK III/1), Zürich & Neukirchen-Vluyn 1989, 486) zegt dat er 
geen eenduidig antwoord is te geven op de vraag wanneer de tijdgenoten het koninkrijk van God zullen zien.  
4 E.E. Ellis, The Gospel of Luke, London 1974/2e, 141; E. Franklin (Christ the Lord. A Study in the Purpose and 
Theology of Luke-Acts, Philadelphia/Londen 1975, 22-23): '… the reference to the parousia cannot be excluded from 
verse 27', maar Lucas heeft de betekenis van de parousie wel getransformeerd; het koninkrijk is 'already present in the 
overthrowing of Satan … and what happens at the parousia is the revelation of something which is in fact already 
happening'; A.J. Mattill (Luke and the Last Things. A Perspective for the Understanding of Lukan Thought, Dillsboro, 
59) noemt het vers 'one of the strongest supports of the Apostolic age that there would be a speedy and visible return of 
Christ'; A.W. Zwiep (The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (SNT 87), Leiden 1997, 177-178) houdt 9:27 
voor één van de 'harshest Naherwartungslogia'. Zie ook noot op pag. 178. 
5 C.-P. März (Das Wort Gottes bei Lukas (ETS 11), Leipzig 1974, 34): 'Auf die Parusie kann diese "Sehen" nicht 
bezogen sein, denn Lukas weiß als Schriftsteller der dritten Generation sehr genau, daß keiner der " Umstehender" die 
Parusie erlebt hat.  
6 I.H. Marshall, The Gospel of Luke (NIGTC), Grand Rapids 1978, 379; A. Plummer, The Gospel according to S. Luke, 
Edinburgh 1977, 250. 
7 Voor andere overzichten, zie A. Plummer, The Gospel, 240-250 en D.L. Bock, Luke 1:1-9:50, 858-859. 
8 M. Wolter, Das Lukasevangelium (HNT 5), Tübingen 2008, 350. 
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zowel gezien als verwacht wordt.9 Aan het feit dat Jezus hier van 'enkelen' spreekt, gaat ook Berkelbach van 
der Sprenkel voorbij.  
H. Conzelmann beschouwt dit vers van centrale betekenis voor de bepaling van het basileia-begrip.10 De 
parousie is uitgebleven, dat vraagt om een nieuwe oplossing. 'An die Stelle des Kommens tritt der zeitlose 
Begriff des Reiches.' Hij ziet het koninkrijk in de persoon Jezus aanschouwelijk en het (koninkrijk) zal aan 
het eind der tijden opnieuw verschijnen. Diverse uitleggers volgen zijn spoor.11 Ook Conzelmann heeft geen 
oog voor tines.  
Het moge duidelijk zijn dat het antwoord op de vraag waarop het zien van het koninkrijk zich betrekt, 
wezenlijk afhangt van de duiding van tines ('enkelen').12  
 
Leesvoorstel 
Om tot een verantwoorde betekenisbepaling van 9:27d te komen zou ik willen beginnen bij 9:22, waarin 
Jezus de weg van de Mensenzoon schetst als een weg van lijden, verworpen en gedood worden om ten slotte 
ten derde dage opgewekt te worden. De lezer van het evangelie weet dat de opwekking niet het einde van 
Jezus' weg zal zijn, maar de hemelvaart, door Lucas in 24:26 omschreven als 'binnengaan in (lett. 'naar') zijn 
heerlijkheid'. Dit 'binnengaan in zijn heerlijkheid' mag door Jezus in 9:22 niet genoemd worden, toch 
ontbreekt het niet in 9:18-27; de lezer komt het namelijk tegen in de direct daarop volgende rede (9:23-27), 
en wel in 9:26 'wanneer hij komt in zijn heerlijkheid ....'. Dit vers wordt vaak in verband gebracht met de 
parousie onder verwijzing naar 21:27.13 Tussen 9:26 en 21:27 mag zich misschien een zeer klein verschil 
voordoen, het is  - dunkt me - bepaald niet onbelangrijk. Het verschil zit in de gebruikte voorzetsels: 'komen 
in (en) heerlijkheid' (9:26) en 'komen met (meta) heerlijkheid' (21:27). Waar 21:27 aan de parousie refereert, 
daar verwijst 9:26 naar de verheerlijking die Jezus na de opwekking ten deel valt. 'Komen in zijn 
heerlijkheid' (elthein en têi doxêi autou) zou ik namelijk willen verstaan als zijnde direct volgend (eis='naar' 
> en='in') op 'zijn heerlijkheid binnengaan' (eiselthein eis tên doxan autou) van 24:26 (vgl. Hand. 14:22 'door 
vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan'). 
Dat brengt me vervolgens bij deze vragen: 1. waaraan refereert basileia tou theou ('het koninkrijk van God') 
van 9:27 en: 2. hoe verhouden zijn komst in heerlijkheid (9:26) en het koninkrijk van God (9:27) zich tot 
elkaar?  
ad 1. Ik zou hier willen verdedigen dat met basileia tou theou (9:27c) gedoeld wordt op het koninkrijk van 
God, waarin Jezus komt aan het einde van de weg die hij in 9:22 aangekondigd heeft: de weg van lijden, 
verwerpen, dood en opwekking.14 Zoals 9:26 en 24:26 met elkaar in verband staan, waar het om de 
heerlijkheid (doxa) gaat, zo staan, waar het om het koninkrijk (basileia) gaat, 9:27 en 23:42 ('Gedenk mijner, 
wanneer U naar uw koninkrijk gaat') met elkaar in relatie.  
ad 2. Deze lezing laat zien dat 'het komen in zijn heerlijkheid' en 'het koninkrijk van God' bij elkaar horen. 
Dat is ook in de tweede verzoeking (Luc. 4:5-8) het geval.15 Met 'hun heerlijkheid' (doxa autôn) in 4:6 gaat 

                                                      
9 S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, Het Evangelie van Lucas, Den Haag 1964, 168-169. 
10 H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas (BHT 17), Tübingen 1977/6e, 96. 
11 März, Das Wort Gottes, 35; O. Merk, Das Reich Gottes in den lukanischen Schriften, in: E.E. Ellis & E. Gräßer, 
Jesus und Paulus. Fs. W.G. Kümmel, Göttingen 1975, 201-220; bijz. 216; C.H. Talbert, Reading Luke: A Literary and 
Theological Commentary on the Third Gospel, New York 1984, 108; A. Prieur, Die Verkündigung der 
Gottesherrschaft: exegetische Studien zum lukanischen Verständnis von Basileia tou Theou (WUNT 2/89), Tübingen 
1996, 261; J. de Heer, Lucas / Acta. Het verhaal van Jezus, Zoetermeer 2006, 212. 
12 März, Das Wort Gottes, 34. 
13 Zie o.a. A. Roosen, "...quand il viendra dans la gloire des saints anges" (Lc 9,26), in: M. Benzerath (ed.), La Pâque du 
Christ: Mystère du salut. Fs. F.-X. Durrwell, Parijs 1982, 147-157. Roosen vat elthêi ten onrechte op als toekomende 
tijd; H. Schürmann, Das Lukasevangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kap. 1,1-9,50 (HTKNT 3), Freiburg e.a. 1969, 
548-549; F.W. Danker, Jesus and the New Age according to St. Luke, St. Louis 1972, 196; J.B. Green (The Gospel of 
Luke (NICNT), Grand Rapids 1997) verstaat 9:26 als verwijzing naar de parousie. De heerlijkheid waarvan in 9:26 
sprake is, wordt gezien door Petrus, Johannes en Jacobus. Dat zou Green ertoe moeten brengen om de verheerlijking op 
de berg te verstaan als prolepsis van de parousie, maar we horen hem dat niet echt zeggen; Bock, Luke 1:1-9:50, 856-
857; A.W. Zwiep, The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (SNT 87), Leiden 1997, 177; Wolter, Das 
Lukasevangelium, 349. 
14 Vgl. M.L. Strauss (The Davidic Messiah in Luke-Acts. The Promise and Fulfillment in Lukan Christology (JSNTS 
110), Sheffield 1995, 264): '… Jezus begins his messianic reign already at his exaltation-enthronement (Lk. 22.29, 69; 
23.42; 24.26, Acts 2.36; cf. Lk. 19.11-27).' 
15 Daarvan afgeleide woorden (endoxos/'schitterend' en basileion/'koninklijk paleis') komen tezamen voor in 7:25. Zie 
ook, maar meer impliciet, 12:27, waar sprake is van (koning) Salomo in al zijn heerlijkheid, en Hand. 7:55 (de 
heerlijkheid van God en Jezus, staande ter rechterhand van God). 
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het om de heerlijkheid van alle koninkrijken der wereld (4:5). De heerlijkheid waarvan in 9:26 sprake is, is 
de heerlijkheid van het koningschap van God, waarvan gesproken wordt in 9:27. In tegenstelling tot in de 
verzoeking in Lucas 4:5-8 met de heerlijkheid van al de koninkrijken der wereld gaat het in 9:26-27 om de 
heerlijkheid die bij het koninkrijk van God hoort.16 Met het komen in zijn heerlijkheid en het koninkrijk van 
God, waarin Jezus ten slotte is gekomen, krijgt de beweging die in 9:22 begon, haar voltooiing.  
 
In de heerlijkheid 
We zagen hierboven dat met het komen in de heerlijkheid van hem en van de Vader en van de heilige 
engelen gedoeld wordt op Jezus' verheerlijking na zijn opwekking. De verheerlijking op de berg moet als 
prolepsis van die verheerlijking aan het slot beschouwd worden.17 Diverse uitleggers, waaronder J.P. Heil, 
hebben oog voor het voorkomen van 'zijn heerlijkheid' in 9:26 en 'zijn heerlijkheid' in 9:32, maar er zijn meer 
verbanden aan te wijzen.18 Daarvoor moeten we aandacht schenken aan de opmerkelijke combinatie van 
'(heerlijkheid van) hem, de Vader en de heilige engelen'. Toch is deze combinatie minder vreemd dan op het 
eerste gezicht lijkt. Jezus, Vader en de engelen komen namelijk alle drie - met de bijbehorende heerlijkheid 
(!) - weer terug in 9:28-36. Van 'hem' en van de Vader is dat niet moeilijk aannemelijk te maken.  
- In 9:32 'zien de drie leerlingen de heerlijkheid van de Mensenzoon. 
- De stem die zegt: 'Deze is mijn zoon' zal door de lezer opgevat worden als zijnde de stem van de Vader. 
Deze stem klinkt uit de wolk, verwijzing naar Gods heerlijkheid (zie Ex. 40:34 en 1 Kon. 7:10-11).  
- Maar hoe zit het dan met de heerlijkheid van de heilige engelen? Dan moet gedacht worden aan de 
heerlijkheid, waarin Mozes en Elia verschijnen (9:31).19 De verteller spreekt van 'twee mannen' (9:30), waar 
Jezus van '(heilige) engelen' spreekt (9:26).20 Een identieke wijze van spreken doet zich in Lucas 24 voor. 
Ook daar spreekt Lucas van 'twee mannen' (vers 4) - zonder daar overigens hun namen te noemen, maar de 
lezer zal aan Mozes en Elia denken -, waar de Emmaüsgangers hen 'engelen' noemen (vers 23).  
 
Een aantal waarnemingen 
Alvorens aandacht te schenken aan het probleem van het zien van enkelen van het koninkrijk van God, begin 
ik met een aantal waarnemingen in en rond 9:27.  
- Dit vers vormt het slot van een rede die Jezus tot 'allen' (pantes) spreekt (9:23-27). Daarmee worden niet 
alleen de leerlingen bedoeld, de groep is groter. De lezer moet daaronder ook de scharen rekenen die zojuist 
getuige zijn geweest van de wonderbare spijziging (9:10B-17).21 Deze scharen zijn nog niet weggegaan. 
Jezus spreekt hier beide groepen aan.  
De directe rede bestaat uit twee delen. In het eerste deel (9:23-26) mag tot 'allen' worden gesproken, de rede 
stijgt nog boven deze 'allen' uit, ze heeft een algemeen karakter zoals blijkt uit het subject van de zinnen in 
9:23-26: 'iemand' (tis), 'wie'/'ieder' (hos) en 'een mens' (anthrôpos). In vers 27 - het tweede deel - worden 
'allen' ook echt aangesproken ('Maar ik zeg jullie waarachtig'), maar worden daar vervolgens 'enkelen' 
uitgelicht.22  

                                                      
16 Zo ook A.A. Trites, The Transfiguration in the Theology of Luke. Some Redactional Links, in: L.D. Hurst and B.T. 
Wright (ed.), The Glory of Christ in the New Testament. Fs. G.B. Caird, Oxford 1987, 71-81, bijz. 76: 'Luke clearly 
contrasts the proffered devilish glory with the divine glory that was evident in Christ's glorification ..' 
17 Bock (Luke 1:1-9:50, 859-860) leest de verheerlijking op de berg als 'a preview of where the kingdom program 
ultimately leads', dus als anticipatie op het eschatologisch koninkrijk en als 'preview (of) the ultimate full glory of the 
exalted Christ'. Danker (Jesus and the New Age, 196) noemt het onwaarschijnlijk dat 9:27 naar de verheerlijkingsscène 
verwijst. Ellis (The Gospel of Luke, 141) ziet een verbinding tussen de verheerlijking en de parousie: '.. the 
transfiguration reveals privately what will be publicly manifested at the last day ...' 
18 J.P. Heil, The Transfiguration of Jesus: Narrative Meaning and Function of Mark 9:2-8, Matt 17:1-8 and Luke 9:28-
36 (AB 144), Rome 2000, 273. 
19 Het woord 'verschijnen' (9:31) wordt in Luc. 1:11 voor de engel gebruikt, die in de tempel aan Zacharias verschijnt. 
20 Vgl. J.J. Pilch (The Transfiguration of Jesus. An Experience of Alternate Reality, in: P.F. Esler (ed.), Modelling early 
Christianity, Londen & New York 1995, 47-64, bijz. 48): 'On the basis of Judaic tradition, the two men are probable 
anonymous angels.' 'The Lukan redactor equated the angels with Moses and Elijah in the Marcan tradition …' 
21 Zie ook L. Feldkämper, Der betende Jesus als Heilsmittler nach Lukas, St. Augustin bei Bonn 1978, 121; R.C. 
Tannehill (The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation. Volume One: The Gospel of Luke, Philadelphia 
1991, 222. 
22 Vgl. W. Radl (Das Evangelium nach Lukas. Kommentar Erster Teil: 1,1-9,50, Freiburg e.a., 2003): 'Jesus setzt mit 
"Und ich sage euch in Wahrheit" neu an ohne jedich (..) den Gang der Rede zu unterbrechen.' 
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- Een tweede punt betreft de zegswijze 'die de dood niet zullen smaken' in vers 27c. Er is een sterke neiging 
onder de uitleggers om dat te verstaan als het (gewone) einde van het leven van de 'enkelen'.23 Maar zou het 
niet passender zijn om deze zegswijze in het licht van Jezus' dood, d.i. van zijn 'gedood worden' (9:22) te 
verstaan? Met woorden ontleend aan 9:23-26, het gaat hier om iemand (Jezus) die zijn leven verliest. Bij 'de 
dood niet smaken' moet mijns inziens dan ook eerder gedacht worden aan 'je leven niet verliezen' (9:24) dan 
aan 'sterven/doodgaan' in de reguliere zin van het woord. Wat er naar mijn idee met 'het niet smaken van de 
dood' bedoeld wordt, is dat er enkelen zullen zijn die om het (hemels) koninkrijk te zien, hun leven niet 
hoeven te verliezen. Dan kan het met tines ook niet gaan om enkelen die gehoor hebben gegeven aan waartoe 
Jezus net 'allen' heeft opgeroepen, zoals sommige exegeten menen.24 Karakteristiek daarvan is immers 'het 
verliezen van het leven' (psuchê). Deze lezing doet evenmin geen recht aan de genitief tôn autou estêkotôn 
('van hen die daar staan' in 9:27). Daarmee wordt op veel meer gedoeld dan op aanwezigheid (van enkelen) 
alleen (zo de NBV: 'sommigen die hier aanwezig zijn').25 Dit 'staan' moet mijns inziens in contrast met het 
'(achter mij willen) komen' begrepen worden. Om het koninkrijk van God te zien hoeven deze 'enkelen' niet 
achter hem te komen en in het lot van de Mensenzoon te delen.  
- Ik eindig met de conjunctie van 9:27, in vertalingen nogal eens - me dunkt ten onrechte - onvertaald 
gelaten.26 Het voegwoord de heeft hier adversatieve betekenis ('maar'/'evenwel').27 De lezer moet 9:27 in 
contrast verstaan met het direct voorafgaande vers 26:  
 

26a 'Want wie zich voor mij en mijn woorden schaamt, 
    b voor deze zal de Mensenzoon zich schamen, 
    c wanneer hij komt in de heerlijkheid van hem en van de Vader en van de heilige engelen. 
27a Maar ik zeg jullie waarachtig: 
    b     "Er zijn enkelen van degenen die daar staan, 
    c      die de dood geenszins zullen smaken, 
    d      tot zij het koninkrijk van God gezien hebben."' 

 
Waaruit bestaat het contrast? Die vraag is na het voorafgaande niet moeilijk meer te beantwoorden. Als lezer 
verwacht je dat men het koninkrijk van God pas zal zien, wanneer men deelt in zijn weg (9:23), dus als je je 
niet voor hem en zijn woorden schaamt. Aan het slot formuleert Jezus daarop een uitzondering voor 
'enkelen'. Zij krijgen dat koninkrijk van God al eerder te zien. Daarvoor hoeven zij de dood, zoals de 
Mensenzoon die zal ondergaan, niet te smaken.   
 
'Enkelen' 
Dit alles brengt me bij de vraag hoe we tines ('enkelen') moeten duiden? Het gaat hier om een aantal mensen 
van de in 9:23 genoemde 'allen' (pantes). Om tot betekenisbepaling te komen vat ik eerst bovenstaaande 
samen: 1. Het komen van de Mensenzoon in zijn heerlijkheid en het koninkrijk van God horen bijeen; het 
gaat om de heerlijkheid van het koninkrijk van God. Komen in heerlijkheid en het koninkrijk van God zijn 
                                                      
23 'Zo o.a. März (Das Wort Gottes, 34): 'nur "einige" werden die Basileia schauen - und zwar noch zu ihren Lebzeiten ..' 
A. Prieur (Die Verkündigung der Gottesherrschaft: exegetische Studien zum lukanischen Verständnis von Basileia tou 
theou (WUNT 2/89), Tübingen 1996, 261): 'Nach diesem vers sagt Jesus allen potentiellen Nachfolgern (vgl. 9,23) daß 
noch in diesem Leben einig seiner Zuhörer die basileia tou theou sehen werden.' A.A. Just (Luke 1:1-9:50 (CC), Saint 
Louis 1996, 398): '.. that "some of those standing here" will see the kingdom of God before they die ..'; Wolter (Das 
Lukasevangelium, 360): 'Doch woran denkt Lukas, wenn er Jesus ankündigen lässt, dass diese tines noch zu ihrem 
Lebzeiten (...) die Realität der Gottesherschaft erleben wurden?' 
24 O.a. Heil, The Transfiguration of Jesus, 273; Radl, Das Evangelium nach Lukas, 622; W. Eckey, Das 
Lukasevangelium. Unter Berücksichtigung seiner Parallelen. Teilband I (1,1-10,42), Neukirchen-Vluyn 2004, 421-422; 
M. Wolter, Das Lukasevangelium, 350. 
25 Bock (Luke 1:1-9:50, 860-861), die eerder de vraag heeft gesteld wie onder tines zijn te verstaan, maar daarop geen 
antwoord geeft, spreekt van 'many' (velen), hetgeen geheel in strijd is met de 'enkelen' waarvan in 9:27 wordt 
gesproken. 
26 Franklin (Christ the Lord, 22) meent dat de in plaats van kai in Marcus een kwestie is van 'a characteristic of his 
style'. 
27 Ook Schürmann (Das Lukasevangelium, 550) wijst op het adversatieve karakter, maar hij ziet 9:27c als een zien van 
het koningschap van God vóór het komen van de Mensenzoon aan het einde. Aan het komen in heerlijkheid van 9:26 
kent hij eschatologische betekenis toe; Hendrickx, The Third Gospel, 262): 'The final saying of the group, in contrast to 
the previous verses ...' E.E. Ellis (The Gospel of Luke, 141) ziet een contrast tussen de 'unbelievers' (vers 26a) en de 
'faithful' (vers 27). De laatsten zullen het koninkrijk ervaren in de context van het verliezen van hun leven, terwijl de 
'unbelievers will 'see' the kingdom only in the 'glory' of the parousia'. 
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als de finale te beschouwen van de weg die Jezus in 9:22 tekende. Lucas 9:27 kondigt het gebeuren aan dat 
vers 26 voor de nabije toekomst op het oog heeft.28 2. Het komen (van de Mensenzoon) in de heerlijkheid 
van hem en van zijn Vader en van de heilige engelen verwijst naar de verheerlijking van Jezus bij de 
opwekking. 3. De verheerlijking op de berg moet verstaan worden als prolepsis van de verheerlijking van 
Jezus bij de opwekking. 4. Het gaat met de enkelen om mensen die hun leven niet hoeven te verliezen om dat 
koninkrijk van God te zien.   
Als ik gelijk heb met mijn lezing om het koninkrijk van God van 9:27 te verstaan als het koninkrijk waar 
Jezus na zijn dood is binnengegaan (23:42), dan doet zich daarmee het probleem voor dat niemand dat 
koninkrijk kan zien. Je zult achter hem moeten komen (9:23), en dan dus ook de dood smaken om dat 
koninkrijk van God te kunnen zien. Jezus heeft het echter over enkelen van hen die daar staan, die de dood 
niet zullen smaken. Nu zagen we dat de verheerlijking op de berg 'preview' is van dat koninkrijk van God.29  
Lucas gebruikt in 9:28-36 de uitdrukking 'het koninkrijk van God' echter niet. Hij hanteert de andere 
uitdrukking: de heerlijkheid (van de Mensenzoon) en van de heerlijkheid van Mozes en Elia, afkomstig uit 
vers 26. De lezer weet dat het gaat om de heerlijkheid van het koninkrijk van God. Wat hij wel uit 9:27 
gebruikt, is het woord 'zien' (9:32).30 Mijn lezing van tines ('enkelen') zal na het voorgaande duidelijk zijn: 
Waar met 'enkelen' in 9:27 nog onbepaald blijft om wie het gaat, daar wordt de semantische onbepaaldheid 
in 9:28-36 opgeheven. Het gaat om Petrus, Johannes en Jakobus (9:28).31 Zij behoorden tot de 'allen' van 
9:23 die in vers 27 heel direct worden aangesproken. Deze drie leerlingen mogen het meemaken. Het zijn 
Jezus' leerlingen van het eerste uur. Ooit hebben ze alles achtergelaten en zijn hem gevolgd (5:1-11). Jezus 
laat hen niet bij de anderen achter, maar neemt hen mee de berg op. Enkelen, Petrus, Johannes en Jacobus, 
krijgen, ver voordat het lijden begint, Jezus al even in koninklijk hemelse gedaante te zien, en zó waar Jezus' 
weg op uitloopt: het koninkrijk van God.32 Gratis. Zonder daarvoor achter hem te komen.  
Vlak voordat hij door steniging sterft zal dat ook Stefanus overkomen: hij zal de heerlijkheid van God zien 
en Jezus, staande ter rechterhand van God (Hand. 7:55-58). 
 
 
Een kortere versie (met minder noten) verscheen in:  
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28 H. Klein, Das Lukasevangelium (KEK), Göttingen 2006, 342. 
29 Lucas 9:28-36 mag bekend staan als 'de verheerlijking op de berg', maar het is ook aan te duiden als het verhaal 
waarin het koninkrijk van God door enkelen al even gezien wordt. Tannehill (The Narrative Unity, 223): '.. the vision of 
Jesus' glory in the transfiguration is a vison of Jesus as he will be, when, through resurrection and exaltation, he begins 
his messianic reign.'  A.A. Trites (The Transfiguration, 77): 'In the Transfiguration the privileged disciples saw a 
proleptic anticipation of the transcendent glory which was to be Christ's after his Resurrection and exaltation to the 
place of supreme majesty in the Father's presence.' 
30 Vgl. J.A. Fitzmyer (The Gospel according to Luke (AB), Garden City 1981, 786): '… he retains the Marcan 
relationship of this saying to the coming scene of Jesus' transfiguration, which is a partial fulfillment of the final saying 
(…). One cannot help but relate the "seeing of the kingdom" (9:27) by such disciples to their "seeing his glory" (9:32). 
Prieur (Die Verkündigung, 261) meent dat het hier 'offenbar' aan een zien met de ogen van het geloof gedacht moet 
worden, omdat anders de beperking van het zien tot tines nauwelijks te begrijpen is. 
31 Vgl. N.A. Schuman (Een reisverhaal. Leesoefeningen in Lucas, Den Haag 1981, 89): 'Die 'sommigen' zijn kennelijk 
zij die nu genoemd worden: Petrus, Johannes en Jakobus.' Hendrickx (The Third Gospel, 262) is wat voorzichtiger: The 
reference may be to the group of disciples who witness the Transfiguration …' 
32 Heil (The Transfiguration of Jesus, 260): 'That Jesus "clothing" became "dazzling white" indicates to the audience his 
momentary assimilation to those who dwell in the heavenly kingdom.' Tannehill (The Narrative Unity, 223): '.. the 
transfiguration seems to provide a first fulfillment of the promise in 9:27 that some of Jesus acquaintances will see 
God's reign.' 


