
 
 
 

 

het woord van de week 
 

Handelingen 1:(2)3 
 

(…aan de apostelen…)aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele 
kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun 

verschijnende en tot hen sprekende over al wat  
het Koninkrijk Gods betreft. 

 
Opmerkelijke woorden die aangeven dat Jezus niet alleen maar verscheen om 
zich kenbaar te maken als de Opgestane Heer, maar ook om de discipelen - 
hier apostelen genoemd - te onderrichten in ‘al wat het Koninkrijk Gods 
betreft’. Let wel: niet al wat het Koninkrijk Gods betrof, maar b e t r e f t.  
Zeker zal Hij daarbij teruggegrepen hebben op die bijzondere belijdenis die 
Petrus had afgelegd en waarmee Christus Jezus vervolgens de 
lijdensaankondigingen had ingeleid: Gij zijt de Christus. Het verband tussen 
lijden, sterven, opstanding en het Christus (Messias, Koning) zijn, zal ook 
opnieuw onderstreept zijn, denk alleen maar aan de Emmaüsgangers: o 
onverstandigen en tragen van hart… moest de Christus dit niet lijden (Luc. 
24:25,26), maar Christus heeft in zijn spreken waar Lucas op doelt met name 
toch v o o r u i t  gekeken!  
 
Allereerst zal Hij gesproken hebben over de ophanden zijnde troonsbestijging - 
hemelvaart. Het is toch bijzonder dat de discipelen na de hemelvaart van Jezus 
met grote blijdschap naar Jeruzalem zijn teruggekeerd en ze voortdurend in de 
tempel waren, God lovende (Luc. 24:52, 53)! Ze hebben dankzij het na de 
opstandig ontvangen onderwijs begrepen wat er was gebeurd. Waren ze 
aanvankelijk na de kruisiging zo bang geweest dat ze de deuren achter zich op 
slot deden, nu waren ze zó vrijmoedig dat ze loofden in de tempel!  
 
Ze zullen bovendien helemaal vanuit dit laatste onderwijs hebben begrepen, 
dat de hemelvaart nodig was om het Pinksteren te kunnen laten worden. 
Zonder hemelvaart geen Pinksteren – hoe belangrijk is daarom dan ook deze 
christelijke feestdag, de dag dat de hemel de Zoon van God terug verwelkomde 
en Hij naast de Vader plaatsnam. Vanaf de troon zou de Heilige Geest 
gezonden worden. De Geest die onderpand was van de geweldige erfenis die, 
dankzij Pasen voor allereerst de discipelen was, maar vervolgens ook voor 
ieder die onvoorwaardelijk zijn geloof vestigt in de Zoon van God: want voor u 
is de belofte zou er immers klinken. Vanuit dit laatst ontvangen onderwijs zal 
hen duidelijk zijn geworden wat Jezus destijds bedoelde met de gelijkenis van 
de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Hoe zullen zij de noodzaak van niet 
alleen wedergeboorte, maar ook de daarbij horende vervulling in de Heilige 
Geest hebben begrepen: zonder de Heilige Geest zou het kind van God het niet 
redden in de eindtijd. Tot slot zal Jezus gesproken hebben over zijn 
wederkomst en de bruiloft die dan zou aanbreken en waarin elk gelovig en 
vervuld koningskind mag en zal delen, mits het naar zijn woord en geboden 
leeft.  
 
Ja, het is een bijzonder onderwijs geweest, vastgelegd in het Woord van God. 
Ben ik er vertrouwd mee? Meer, leef ik er uit? Dan leef ik in… ADVENT! 
 
 


