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Hemelvaart 
 
Handelingen 1 
4 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, 
maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 
5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt 
worden, niet lang na deze dagen. 
6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd 
aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde. 
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding; 
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien heenvaren. 
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, 
welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. 
13 En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus 
en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. 
14 Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, 
en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen. 
 
Discipelen worden apostelen 
 
De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus staat in het eerste hoofdstuk van het 
Bijbelboek ‘Handelingen der apostelen’. In dat Boek maken we kennis met de situatie van de 
discipelen als de Heere Jezus Christus niet meer in hun midden is. Discipelen zijn 
‘volgelingen’, maar Degene die zij jarenlang volgden, verdween van de aarde. Vanaf nu 
worden zij ‘apostelen’ genoemd; ‘gezondenen’. Het is een niet-vertaald Grieks woord. 
Apostelen zijn door de Heere Zelf gezonden.  
 
Geen antwoord 
 
Voordat de Heere verdwijnt, stellen de discipelen eerst nog een vraag; ‘komt er in deze tijd 
het Israëlitische Koninkrijk’? Maar de Heere geeft helemaal geen antwoord op die vraag. De 
Heere zegt dat het hen niet toekomt om het antwoord op die vraag te weten. Dat is 
opmerkelijk, want bij veel gelegenheden geeft de Heere juist uitgebreid antwoord op dit 
soort vragen.  
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Uitgebreid antwoord 
 
Wanneer zal de Tempel verwoest worden? Wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? 
Wanneer is het einde van deze tegenwoordige boze eeuw? Wat zal het teken zijn van Uw 
Wederkomst?’, op die vragen staat een zeer uitgebreid antwoord in Mattheüs vierentwintig. 
In Lukas eenentwintig vertelt de Heere uitvoerig over de volgende Bedeling, de tijd dat Hij 
zal terugkomen op aarde. (zie ook de studie ‘Mattheüs 24’). En met name in de Brieven van 
de apostel Paulus staat ook uitgebreid vermeld wat er in de toekomst staat te gebeuren. Er 
staat ook in vermeld hóe, en wanneer dit alles staat te gebeuren.  
 
Uit de context gehaald 
 
Handelingen 
6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd 
aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
 
De discipelen vragen aan de Heere Jezus of Hij binnenkort het Israëlitische Koninkrijk zal 
oprichten. De Heere Jezus antwoordt dat deze informatie hen niet toekomt. Deze verzen 
worden regelmatig misbruikt om zogenaamd aan te tonen dat het helemaal niet de 
bedoeling is dat wij zouden weten wat er nog allemaal staat te gebeuren. Vaak door 
gelovigen die weinig Bijbelkennis hebben, en meer als legitiem excuus om dat zo te houden. 
‘Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in Zijn eigen Macht 
gesteld heeft’, wordt vaak losgetrokken uit de context. Men vergeet voor het gemak dat het 
een deel van het antwoord is op de vraag; ; ‘Heere zult Gij in deze tijd aan Israël het 
Koninkrijk wederoprichten ?’. 
 
Het antwoord is al bekend 
 
Mattheüs 24 
3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg 
ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst 
(=parousia=Zijn Lichamelijke wederkomst op aarde) , en van de voleinding der wereld ? 
(= aion= eeuw=) 
 
De Heere Jezus heeft de discipelen al uitgebreid antwoord gegeven op die vraag. Als het niet 
de bedoeling was geweest dat de discipelen hier inzicht in zouden krijgen, had de Heere, in 
Mattheüs, ook geen respons gegeven! Maar ze krijgen daar uitgebreid uitleg over de 
Lichamelijke Wederkomst van de Heere, en ze krijgen te horen wanneer het einde is van 
deze tegenwoordige boze eeuw. De Heere legt daar alles heel precies uit. (zie ook de studie; 
‘Mattheüs 24’). 
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Niet alles begrepen 
 
Maar ondanks dat de Heere alles al heeft uitgelegd, vragen de discipelen wéér aan de Heere 
Jezus wanneer het Israëlitisch Koninkrijk komt. Hieruit blijkt dat de discipelen niet alles 
begrepen hebben wat de Heere hen verteld heeft. Anders stel je de vraag geen twee keer! 
De Heere zegt hier dat het hen niet toekomt om dat te weten, terwijl Hij eerder wél een 
antwoord op deze vraag heeft gegeven. 
 
Er is nog geen Israëlitisch Koninkrijk 
 
Wij weten het antwoord op de vraag van de discipelen. Wij weten dat het antwoord ‘nee’ 
moet zijn. In de afgelopen tweeduizend jaar, is er geen Israëlitisch Koninkrijk opgericht. Wij 
zien dat het niet gebeurd is. Sommige mensen zullen deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Hoe 
weten wij dat het níet zo is? Nou, omdat de Bijbel dat zegt! Wij weten uit het Boek Daniël, 
Openbaring, en nog enkele Schriftplaatsen, zoals Mattheüs vierentwintig, dat de oprichting 
van het Koninkrijk aan Israël zal gebeuren, ná de ‘zeventig weken van Daniël’. Deze weken 
uit Daniël hoofdstuk negen, zijn nog niet voorbij. (zie de studie ‘de zeventigste Jaarweek’) 
Wanneer die wél voorbij zullen zijn, staat aantoonbaar in Openbaring, en Mattheüs.  
 
Hij zal Zijn Voeten zetten op de Olijfberg 
 
De oprichting van dat Koninkrijk zal pas een begin krijgen, als de Heere Jezus Christus, straks, 
Zijn Voeten op de Olijfberg heeft gezet. Het stond al vantevoren vast dat het Koninkrijk niet 
in de dagen van de discipelen opgericht zou worden. De oprichting van het Koninkrijk aan 
Israël begint op de Olijfberg, omdat de Heere als Koning, dáár aan Israël zal verschijnen. De 
discipelen zijn samengekomen, en zij vragen de Heere; ‘zult Gij in deze tijd aan Israël het 
Koninkrijk wederoprichten’? Maar de Heere zegt dat het hén niet toe komt dit te weten. 
  
Openbaring 1 
7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het 
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het 
noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal 
reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van 
Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o 
HEERE! 
 
Waarom komt het antwoord hen niet toe? 
 
Handelingen 1 
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
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8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en 
(=namelijk) gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot 
aan het uiterste der aarde. 
 
Waarom komt het antwoord hen niet toe? Nou, dat staat in de volgende verzen, maar je 
moet ze wél goed lezen! Er staat niet alleen dat het hen niet toekomt om de tijden, en 
gelegenheden te weten, maar je moet er direct achteraan lezen dat zij Zijn getuigen zullen 
zijn. ‘Zult Gij in deze tijd het Koninkrijk aan Israël oprichten? Het komt u niet toe dit te 
weten, maar……’ De nadruk ligt op het tweede gedeelte van het antwoord van de Heere 
Jezus Christus.  
 
Zij worden als getuigen uitgezonden 
 
De Heere was in Handelingen één met Zijn discipelen samen om hen te vertellen dat zij in 
Jeruzalem moesten blijven, omdat zij de Kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen, om 
te gaan getuigen van Zijn Koninkrijk. In Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria, en tot aan het 
uiterste der aarde. Zij worden als getuigen uitgezonden om te prediken dat Jezus van 
Nazareth door God de Vader gesteld is tot Heere, en Christus. Dát is de prediking die we 
vinden in Handelingen twee, en drie, en vier. De prediking; God heeft deze Jezus tot Heere 
en Christus gemaakt.   
 
Handelingen 2 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 
37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er 
de Heere, onze God, toe roepen zal. 
 
De Messias is de Koning van Israël 
 
Psalm 2 
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb 
Ik U gegenereerd. 
 
Hij is gesteld tot Koning over het Koninkrijk van God. En tot Koning over Israël. Hij is immers 
de Messias. De discipelen werden uitgezonden om te gaan prediken dat deze Heere Jezus 
Christus Koning is van Israël, en door God daartoe is gesteld. Hij was immers de Messias. De 
vraag van de discipelen is dan ook niet of Hij tot Koning gesteld zou zijn, maar of dat 
Koninkrijk  op aarde, over Israël en de volken, ook opgericht zou worden. En daarop is het 
antwoord van de Heere; ‘dat gaat je niet aan’. 
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De Koning aanvaarden 
 
Dat ging hen ook niet aan. Omdat zij zouden prediken dat deze Jezus gesteld was tot Koning. 
En of dat Koninkrijk inderdaad ook opgericht zou worden, is vanuit de mens gezien, 
afhankelijk van of Israël tot aanvaarding van die Koning komt! Als de tijd gepasseerd is, als 
de zeventig weken voorbij zijn, als de daarvoor bestemde datum bereikt is, zal dat Koninkrijk 
opgericht worden. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant is, dat het aardse 
deel van het Koninkrijk alleen opgericht kan worden als het Volk zich bekeerd! 
 
Voorwaarden voor oprichting van het Koninkrijk over Israël 
 
Het Koninkrijk over Israël zal op de bestemde datum opgericht worden over diegenen die 
zich tot de Heere bekeerd zullen hebben. Alleen een gelovig overblijfsel van het Volk zal het 
Koninkrijk mogen binnengaan. Er zijn dus twee voorwaarden voor het oprichten van het 
Koninkrijk over Israël. Ze worden allebei genoemd in de Bijbel. 1) De bekering van Israël, 2) 
de gestelde datum moet bereikt zijn.  
 
De Heere legt er de nadruk op 
 
En als de discipelen dan vragen naar de datum, zegt de Heere; ‘nou, daar gaat het nu even 
niet om, want er is eerst een ándere voorwaarde waaraan zal moeten worden voldaan’. Ze 
moeten tot bekering komen. En daartoe zouden deze discipelen het Evangelie van het 
Koninkrijk moeten gaan prediken aan Jeruzalem, Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde. Dat getuigen moet dus eerst gebeuren, voordat er überhaupt een Koninkrijk over 
het totale volk Israël (de 12 stammen) kán verschijnen. Het Joodse Volk zal door die 
getuigenis eerst moeten worden wedergeboren, vóórdat er een geopenbaard Koninkrijk van 
de Heere Jezus Christus kan verschijnen op aarde. De Heere legt daar in Zijn antwoord aan 
de discipelen dan ook de nadruk op. 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
18 Maar ik zeg: Hebben zij (het Joodse Volk) het niet gehoord? Ja toch, hun (de apostelen) 
geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.(de 
prediking van het Koninkrijk over Israël van de apostelen) 
 
Het zag er even hoopvol uit 
 
In het begin van Handelingen leek het er nog op dat op aarde alles aan Christus 
onderworpen zou worden. Het Koninkrijk van Christus werd door de apostelen op aarde 
gepredikt in alle Heidense talen, en met veel grote wonderen en tekenen. Zelfs 
gevangenisdeuren gingen open voor Gods dienstknechten. Tegen alle verdrukkingen in, 
kwamen er veel mensen tot geloof in de Heere Jezus Christus.  
 
Handelingen 4 
7 En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door wat kracht, of door wat 
naam hebt gijlieden dit gedaan? 
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8 Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: Gij oversten des volks, en 
gij ouderlingen van Israël! 
9 Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens 
geschied, waardoor hij gezond geworden is; 
10 Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, 
den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, 
zeg ik, staat deze hier voor u gezond. 
 
Nog geen geopenbaard Koninkrijk van Christus 
 
Maar aan het einde van Handelingen was er op aarde nog maar weinig over van al die grote 
manifestaties. Het bleek steeds meer dat er in deze Bedeling geen sprake meer zou zijn van 
het Geopenbaard Koninkrijk van Christus op aarde. Het Joodse Volk bleef in ongeloof. 
Wonderen door de apostelen, oftewel de Heilige Geest, hielden op, vreemde tongen en 
talen verstomden. 
 
In de toekomst 
 
Romeinen 11 
23 Maar ook zij (het Joodse Volk), indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent 
worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. 
24 Want indien gij (de Gemeente, Zijn Lichaam, gelovigen uit de twee en tien-stammen van 
Israël)afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den 
goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun 
eigen olijfboom geent worden? 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen (= de opname van de Gemeente) zal ingegaan zijn. 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion 
komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden (=ongeloof; het beoogde doel missen) 
zal wegnemen. 
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de 
verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk 
 
Na verloop van tijd bleek dus dat de Heere het Koninkrijk aan Israël niet zal oprichten in 
‘deze tijd’. Israël komt niet tot bekering. Het Koninkrijk aan Israël wacht nu dus nog tot de 
toekomst. De Heere verklaard dan uitgebreid aan de apostelen wat er dán moet gebeuren in 
‘deze tijd’.   
 
Verwachtingen moesten worden bijgesteld 
 
Handelingen 1 
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
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8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde. 
In plaats van dat het Koninkrijk zou worden opgericht aan Israël, zouden de discipelen de 
Kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is een belangrijke zaak. Want de discipelen, en 
het Jodendom, en de gelovigen hadden heel andere verwachtingen. Zij geloofden dat als de 
Messias zou komen, Hij het Volk zou verlossen van de vijand, en Hij zou Zijn Koninkrijk dan 
oprichten. De Christus zou in eeuwigheid blijven. Maar die verwachtingen moesten worden 
bijgesteld.  
 
Voor een kleine tijd bij jullie 
 
Johannes 12 
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. 
33 (En dit zeide Hij, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.) 
34 De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de Wet gehoord, dat de Christus blijft in der 
eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze 
Zoon des mensen? 
35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht (=de Christus) bij ulieden; 
wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis 
wandelt, weet niet, waar hij heengaat. 
36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. 
Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen. 
37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet; 
 
Dus de omstanders zeggen dat de Christus zou blijven tot in eeuwigheid. Maar de Heere 
zegt; ‘Nee, het Licht blijft maar een korte tijd bij jullie. Het Licht zal weggaan’. De Heere Jezus 
leert hier in feite dat Hij naar de Hemel zou gaan, en zich zou verbergen voor het Joodse 
Volk, en voor de wereld. Hij zou dus niet Zijn Koninkrijk op aarde oprichten. Vandaar de 
onzekere vraag van de discipelen; ‘Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk 
wederoprichten?’ De Heere Jezus had immers al een aantal keren verteld dat Hij weg zou 
gaan… 
 
De Heere Jezus Christus heeft het Licht uitgedaan 
 
De Heere Jezus noemt Zichzelf het Licht. Je kunt daarom zeggen dat de Heere Jezus Christus 
bij Zijn Hemelvaart ‘het Licht in de wereld heeft uitgedaan’. De hele wereld ligt momenteel 
in duisternis. En dat is te merken! De mens heeft de duisternis verkozen boven het Licht. 
Licht is Leven, duisternis is dood. Dood betekent in de Bijbel dat er geen communicatie met 
God mogelijk is. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
Straks, bij Zijn Wederkomst, zal de duisternis in de wereld wijken voor het Licht. 
 
Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 
gemaakt is. 
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4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.(=omvat, 
omarmt) 
Johannes 9 
4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht 
komt, wanneer niemand werken kan. 
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 
 
Andere Trooster 
 
De Heere Jezus heeft aan de discipelen duidelijk gemaakt dat het Koninkrijk niet nu wordt 
opgericht, en dat Hij naar Zijn Vader in de Hemel zal vertrekken. Hij zegt dat Híj de Levende 
Ware Weg is naar de Hemelse Vader. In plaats van het Koninkrijk binnengaan, is Hij de Weg 
die leidt naar de Hemel. Hij zal ten Hemel opvaren. Zijn zienlijke gedaante zal Zich 
terugtrekken, en in plaats daarvan zal Hij een andere Trooster geven. Namelijk de Heilige 
Geest, de Geest der Waarheid, en Die zal tot in eeuwigheid bij jullie blijven. Hij woont 
namelijk in elke gelovige. 
 
Johannes 14 
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga 
heen om u plaats te bereiden. 
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en 
zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. 
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den 
weg weten? 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij. 
-- 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 
19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik 
leef, en gij zult leven. 

 

Onzienlijk bij ons, voor eeuwig 
 
Zienlijk zal Hij pas tot in eeuwigheid bij hen blijven bij Zijn Wederkomst, of eigenlijk bij de 
nieuwe aarde. Maar nu zal Hij niet zienlijk bij hen blijven, maar geestelijk. De Heere is nu 
onzienlijk bij ons, omdat Hij Zich verbergt voor het Joodse Volk, en de wereld. De wereld 
ként Hem niet, de wereld hóórt Hem niet. De wereld wil Hem ook niet kennen. Maar de 
Heere had beloofd, vanuit het Oude Testament, dat als de Messias zou komen, Hij inderdaad 
voor altijd bij hen zou blijven. Daarom blaast Hij, op de Eerste Paasdag, de Geest op hen. De 
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Heilige Geest zal voor eeuwig in hen (en ons) wonen. Zijn onzichtbare Hemelvaart had die 
Paasmorgen plaatsgevonden. 
 
 
Johannes 20 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week,(=Eerste Paasdag) en als de 
deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam 
Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
 
Onzichtbare Hemelvaart  
 
Johannes 20 
16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is 
gezegd, Meester. 
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; 
maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot 
Mijn God en uw God. 
18 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en 
dat Hij haar dit gezegd had. 
 
Bij Zijn zichtbare Hemelvaart trekt Hij Zich demonstratief terug, en laat Hij Zich niet meer 
zien. Ook niet aan de discipelen. Maar zijn onzichtbare Hemelvaart vond plaats op Eerste 
Paasdag. Opstanding, en Pinksteren, en Hemelvaart hebben, volgens de Bijbel, op één dag 
plaatsgevonden. (zie studie ‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’) Op Zijn 
Opstandingsdag, op eerste Paasdag, voer de Heere Jezus Christus ten Hemel, waar Hij werd 
Verheerlijkt, en Verhoogd door de Vader. Hij werd, op dat moment, gezet aan de 
Rechterhand van God. Gelijktijdig heeft Hij toen de Heilige Geest ontvangen.  
 
Zichtbare Hemelvaart 
 
De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus, is een teken van Zijn Wederkomst. 
Duidelijker kan niet, want er werd letterlijk gezegd door de twee mannen dat de Heere op 
dezelfde manier zal wederkomen als dat Hij vertrokken is. In een wolk verdween de Heere 
Jezus Christus van de Olijfberg. Dus zal Hij ook wederkomen in een wolk, en bij Wederkomst 
zal Hij Zijn Voeten weer op de Olijfberg zetten… 
 
Marcus 14 
60 En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij 
niets? Wat getuigen dezen tegen U; 
61 Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en 
zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? 
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62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter 
hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels. 
 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, 
zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, 
en de helft deszelven naar het zuiden. 
 
Wedergeboren in een nieuwe Schepping 
 
De Heere Jezus Christus werd in Zijn Opstanding Eersteling van een nieuwe Schepping. Dus 
toen de Heere Jezus Christus werd wedergeboren, ontving Hij direct de Heilige Geest. Net 
zoals ook wij de Heilige Geest hebben ontvangen bij onze wedergeboorte. Sterker nog; 
wedergeboorte is geboren worden uit de Heilige Geest! De Heere Jezus Christus heeft de 
Geest ontvangen, en heeft de Geest uitgestort over allen en in allen die van Christus zijn. 
Wie zijn van Christus? Nou, de Gemeente, oftewel alle gelovigen van ná Zijn Opstanding!  
 
Johannes 3 
4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook 
andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods (= nieuwe Schepping) niet ingaan. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat 
is geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
 
De Heilige Geest ontvangen, is eeuwig Leven ontvangen 
 
Het ontvangen van de Heilige Geest, is hetzelfde als opstanding-uit- de-dood ontvangen. Het 
ontvangen van de Heilige Geest, is hetzelfde als eeuwig leven ontvangen. Geest is leven. En 
nadat de Heere Jezus Christus de Geest ontvangen had, blies Hij Deze, ’s avonds op eerste 
Paasdag, over de discipelen. Daarom zei Hij die morgen tegen Maria Magdalena dat zij Hem 
nog niet mocht aanraken. Hij moest immers eerst naar de Vader. Hij was toen nog niet 
opgevaren! 
 
Openlijke demonstraties van iets wat al eerder gebeurd was 
 
Wat er gebeurde op Pinksterdag, is een demonstratie van wat vijftig dagen eerder gebeurde 
toen de Heere Zijn Geest blies op de apostelen. Op Eerste Paasdag. Hij voer toen ‘s morgens 
ten Hemel, en blies aan het einde van die dag de Heilige Geest op hen. Dit werd vijftig dagen 
later, met Pinksteren, pas gedemonstreerd. Zoals ook pas na veertig dagen de Positie van de 
Heere Jezus Christus in de Hemel werd gedemonstreerd bij Zijn zienlijke Hemelvaart… 
 
Hij woont in ons hart 
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Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek. 
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. 
De Heere Jezus Christus zit in de Hemel op de Troon, aan de Rechterhand van de Vader. Hij is 
voor eeuwig Hogepriester, naar de ordening van Melchizédek. En toch zal Hij straks zienlijk, 
en zichtbaar, terugkomen op deze oude aarde. Het één sluit het ander niet uit. De zienlijke 
Heere is momenteel verdwenen, maar de onzienlijke Heere is wel degelijk aanwezig. In alle 
gelovigen. Door het Woord, en door geloof, wéten we dat Hij in ons midden is. Hij heeft 
woning gemaakt in onze harten. Voor de wereld is Hij (voorlopig) onzichtbaar. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
De Heere werkt in het verborgene 
 
Onze Heere en Heiland verbergt Zich nu al meer dan tweeduizend jaar voor het Joodse Volk, 
en de Wereld. Hij openbaart Zich aan ons, gelovigen, door Zijn Woord, en door Zijn Geest. 
We leven nog steeds in de Bedeling der Verborgenheid. Wij weten alleen vanuit de Bijbel 
wat God op dit moment doet. In de wereld kan men er niets van zien. Deze Verborgenheid 
van God is feitelijk het antwoord op de vraag van de mensheid, ook in onze tijd: als er een 
God bestaat, waarom doet Hij dan niets? Nou, de Heere werkt in het verborgene! Hij werkt 
door Zijn Geest. De Koning, en Zijn Koninkrijk, zijn er wel, maar niet zichtbaar voor onze 
stoffelijke ogen. Maar met ogen des geloofs zien wij Hem, en Zijn Hemels Koninkrijk, dat zich 
straks, bij Zijn Wederkomst zal uitbreiden over de aarde.  
 
Hebreeën 2 
9 Maar wij zien (met gelovige ogen) Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de 
genade Gods voor allen den dood smaken zou. 
 
Als er een God is, waarom doet Hij dan niks? 
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen. 
 
De Heere doet van alles, maar wel in het Verborgene. Vanaf Zijn Opstanding is Hij 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond, en is Hij binnen in het Binnenst Heiligdom, de Hemel. 
Hij verzoent daar de Gemeente, Zijn Lichaam, met God de Vader. Hij bidt voor zijn Lichaam, 
de Gemeente. Daardoor kunnen wij, ondanks onze oude zondige mens, God dienstbaar zijn, 
hier op aarde. Het blijft als het ware één Grote Verzoendag, tot aan Zijn Lichamelijke 
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Wederkomst. Hij maakt ons bekwaam voor dienstwerk aan de Levende God. Hij 
rechtvaardigt ons bij God, tot aan de opname van de Gemeente.  
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Romeinen 8 
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat 
wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen. 
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen (=gelovigen) bidt. 
-- 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
Mede met Hem in de Hemel gezet 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
-- 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Alle gelovigen zijn met Hem gestorven, en met Hem mee opgestaan, en mede met Hem in 
de Hemel gezet. (zie ook studie ‘Efeze twee’) Vandaag de dag worden de Bijbelse 
Waarheden bekend gemaakt aan de Gemeente; de broederen van de Heere Jezus Christus. 
De Naam van de Heere wordt geprezen temidden van de Gemeente.  
 
Psalm 22 
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen. 
 
Laten leiden door de Geest 
 
Wij maken met onze aardse verschijning deel uit van deze wereld. Wij kennen de Heere niet 
in die Gedaante, en eigenlijk kent Hij ons ook niet in ons vlees. Toch hebben wij deel aan het 
Leven van Christus. Het onzienlijke leven van Christus. We hebben deel aan Zijn Geest, Die in 
alle gelovigen is. Dáárom lezen wij in Bijbelstudies, dáárom komen wij samen rondom Zijn 
Woord. Als het goed is, laten wij ons leiden door de Geest. Alleen Hij weet wat goed voor 
ons is. 
 
Zij zagen een wolk in plaats van de Heere 
 
Terwijl de discipelen naar de Heere keken, werd Zijn Gedaante steeds kleiner, tot zij enkel 
een wolk zagen. Ze zagen een wolk in plaats van de Heere. Bij de uittocht uit Egypte werd er 
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een Wolk gegeven aan het Volk. Een wolk is vormloos, en ongrijpbaar. In de Bijbel is een 
wolk de uitbeelding van geestelijke dingen, en dus van de Geest. Wij hebben in plaats van de 
zienlijke Heere, Zijn Geest ontvangen. De Heilige Geest is de onzienlijke Heere Jezus Christus. 
Hij blijft voor eeuwig bij ons. Ook al zien wij Hem niet. 
 
Exodus 16 
10 En het geschiedde, als Aäron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak, en zij 
zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des HEEREN verscheen in de wolk. 
 
De Zienlijke wordt vervangen door de Onzienlijke 
 
Mattheüs 28 
20 En ziet, Ik ben met ulieden (de discipelen)al de dagen tot de voleinding der wereld 
eeuw.(aion= eeuw) Ame.n 
 
De Heere Jezus Christus blijft als Geest bij ons, tot aan het einde van deze tegenwoordige 
boze eeuw. Deze boze eeuw eindigt bij Zijn Wederkomst. De Heere Jezus Christus zal 
zichtbaar terugkomen met Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente is de groep gelovigen 
vanaf Zijn Opstanding tot aan Zijn Wederkomst. De Heere Jezus zegt hierboven tegen Zijn 
discipelen dat Hij bij hen is, ook als ze Hem niet meer zullen zien.  
 
De Heilige Geest is de Onzienlijke Christus 
 
Wat doet de Onzienlijke? Dit is dezelfde vraag als ‘wat doet de Geest’? De Heilige Geest 
overtuigt van zonden. Hij overtuigt van Gerechtigheid. Hij overtuigt van oordeel. De Heilige 
Geest leidt ons naar Zoonstelling, oftewel Erfenis, oftewel Heerlijkheid. Wie doet dit nog 
meer? Juist, de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest is de onzienlijke Christus. Zij zijn 
Dezelfde! De Heere Jezus Christus is het Woord der Waarheid. Hij is de Waarheid. De wereld 
kan alleen dingen ontvangen die men ziet.  
 
Johannes 15 
26 Maar wanneer de Trooster (de onzienlijke Christus) zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal 
van den Vader, namelijk de Geest der waarheid (=de onzienlijke Christus), Die van den Vader 
uitgaat (=de Zoon), Die zal van Mij getuigen. 
 
De Geest is afkomstig uit Christus Zelf 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden (de zienlijke Heere Jezus van Nazareth zou Zich tergtrekken, en Wie moest 
dan de discipelen in de Waarheid leiden??De Gesst!!); want Hij zal van Zichzelven niet 
spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal 
Hij u verkondigen.(Ook de Heere Jezus sprak alleen de dingen die Hij van de Vader gehoord 
had) 
14 Die zal Mij verheerlijken (alles wat de Heilige Geest doet, is ter Verheerlijking van 
Christus); want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.(De Geest is 
afkomstig uit Christus Zélf) 
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15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, 
en u verkondigen. 
 
1 Korinthe 2 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 
 
De Zoon van God, is de buitenkant van God 
 
Johannes 1 
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die 
heeft Hem ons verklaard. 
 
God is onzichtbaar, maar Johannes zegt dat de eniggeboren Zoon Hem aan ons geopenbaard 
heeft. Als God Zich openbaart, Zich laat zien, dan is dat dus de Heere Jezus Christus. Als God 
Zich laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. De Zoon van God, is de buitenkant van God. De 
Zoon van God is de veruiterlijking van God. 
 
De Geest van Christus, is de Geest van God 
 
Als God Zich niet laat zien, maar Zijn Werk wel zichtbaar is in deze zienlijke wereld, dan is het 
de Geest van God. De Heilige Geest is Dezelfde als de Geest van God,  en de Geest van 
Christus. Wie komt in ons wonen als wij tot geloof komen? De Heilige Geest, De Geest van 
God, God Zelf, de Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon, de Trooster, het Nieuwe Leven. 
Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen, maar het is gewoon Dezelfde Die woning in 
ons gemaakt heeft. Een geestelijke hoedanigheid van de Godheid Zelf. Als God niet zienlijk is, 
noemen wij Hem Geest. Want God is Geest. 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  
 
Synoniem 
 
In Romeinen acht staat heel duidelijk dat Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus, en 
Christus allemaal synoniemen zijn; 
 
Romeinen 8 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in (=Griekse vertaling; in nauwe verbondenheid 
met oftewel tesamen met) den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand 
den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de 
geest is leven om der gerechtigheid wil. 
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal 
Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, 
door Zijn Geest, Die in u woont. 
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Antwoord op de vraag over het Israëlitische Koninkrijk  
 
De vraag aan de Heere Jezus was; ‘zult Gij het Koninkrijk oprichten’? Het antwoord van de 
Heere was; ‘dat gaat je nu even niks aan, maar in plaats daarvan zul je de Kracht, namelijk de 
Heilige Geest ontvangen’. Dit wil eigenlijk zeggen dat het Koninkrijk niet opgericht zou 
worden, althans niet zichtbaar! Als het Koninkrijk aan Israël wordt opgericht, zal het 
zichtbaar gebeuren. Maar de zichtbare Christus is verdwenen, en heeft plaatsgemaakt voor 
de onzienlijke Christus, namelijk de Heilige Geest. Tot aan Zijn Wederkomst is het een 
onzienlijk Koninkrijk. Het Koninkrijk der Hemelen. Dit onzienlijke Koninkrijk zal zich bij Zijn 
Wederkomst uitbreiden vanuit de Hemel over de aarde. Uw Koninkrijk kome. Uw wil 
geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
 
Johannes 20 
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; 
maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot 
Mijn God en uw God.(de eerste onzienlijke Hemelvaart van de Heere Jezus Christus) 
18 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en 
dat Hij haar dit gezegd had. 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten 
waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in 
het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
(de discipelen ontvingen de Heilige Geest op het einde van de Eerste Paasdag) 
 
Door Zijn Geest zal het geschieden 
 
Handelingen 1 
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde. 
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
 
De discipelen hebben de Geest ontvangen aan het einde van de Eerste Paasdag. Ze hebben 
na de zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus het Evangelie van het Koninkrijk 
gepredikt. Het was op dat moment geen zienlijk Koninkrijk, maar een onzienlijk Koninkrijk. 
Het zal pas een zienlijk Koninkrijk hier op aarde worden, wanneer Israël zich bekeerd, en de 
daartoe bestemde datum bereikt is. Daartoe dient ook straks de prediking van het 
Koninkrijk, en daartoe dient de grote Verdrukking. Dat zijn toekomende aangelegenheden. 
De Heere Zelf zal hiervoor zorgen. De Heere heeft namelijk geen mensenhanden nodig om 
Zijn Heilsplan met de aarde te volvoeren. 
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Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen 
het leven, en den adem, en alle dingen geeft; 
 
Zacharia 4 
6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot 
Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het 
geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. 
 
Verborgen Koninkrijk 
 
Al vanaf hoofdstuk één van de Handelingen der apostelen, is het duidelijk dat er (vanaf Zijn 
Opstanding) een verborgen Koninkrijk is. Een verborgen Koninkrijk, met een verborgen 
Koning, en een Hemels Volk, de Gemeente. De Gemeente die bestaat uit gelovige Joden uit 
de twee- en tien-stammen, en gelovigen uit de niet-Joden oftewel de Heidenen. Gelovigen 
worden uit deze wereld getrokken, en overgezet in Zijn Hemels Koninkrijk.  
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Het gaat jullie nu niet aan 
 
‘Zal U het Koninkrijk oprichten?’ Het antwoord is; ‘ Dat gaat jullie nu niet aan, maar jullie 
zullen Mijn Geest ontvangen, en jullie zullen mijn getuigen zijn’. Als de Heere ‘nee’ had 
gezegd, op de vraag of Hij het Koninkrijk zou oprichten, dan zouden de discipelen 
ongetwijfeld het Koninkrijk in Jeruzalem al niet meer gepredikt hebben. Want waarom 
zouden ze dat doen, als het Koninkrijk daar toch niet meer komt?! Dus zegt de Heere; het 
gaat jullie nu niet aan… 
 
De Heere Jezus van Nazareth vervangen door een Wolk 
 
Toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen. Hij voer ten Hemel na de woorden;  
‘Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn 
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der 
aarde’. Zijn Hemelvaart staat dus rechtstreeks in verband met wat Hij gezegd heeft. Zijn 
Opname, Zijn Hemelvaart, is een illustratie van wat Hij daarvoor gezegd had. Geen zichtbare 
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Messias op aarde, maar in plaats daarvan de Heilige Geest. De zienlijke Jezus van Nazareth, 
werd vervangen door een Wolk. Geest dus. Daarna volgde de Belofte dat deze Jezus op 
dezelfde manier zal wederkomen.  
 
Zijn Openbaring werd onderbroken 
 
De Openbaring van de Heere Jezus Christus werd onderbroken op de Olijfberg, op deze 
Hemelvaartsdag. Pas in de (nabije) toekomst zal het verdergaan, op het moment van de 
verschijning van de Heere Jezus Christus op diezelfde Olijfberg. Die Openbaring is gestopt. En 
wij leven in die onderbreking van de Openbaring van Hem. Wij leven in de tijd van Zijn 
Verborgenheid; de Bedeling der Verborgenheid.  
 
1 Timotheüs 3 
16 En buiten allen twijfel, de Verborgenheid der Godzaligheid (= de Heere Jezus Christus) is 
groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de 
engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in 
heerlijkheid. 
 
Zijn Werk gaat gewoon door 
 
De Heere Jezus Christus heeft Zich verborgen, Hij openbaart Zich niet. Maar Zijn Werk gaat 
wel door! Zelfs de oprichting van Zijn Koninkrijk gaat gewoon door. Weliswaar niet aan 
Israël, maar wel aan degenen die in Hem geloven. Want de wereld heeft Hem niet 
aangenomen, en Israël heeft Hem niet aangenomen, maar degenen die in Hem geloven zijn 
kinderen van God geworden. Nu is Zijn Koninkrijk niet van hier.  
 
Johannes 1 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen (Israël) hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze 
wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 
 
De dingen die men niet ziet, zijn voor eeuwig 
 
Zijn Koninkrijk is nu nog niet van de wereld. Maar van wie is het Koninkrijk dan wél? Het 
Koninkrijk is nu van een ándere wereld, van een onzienlijke, geestelijke wereld. De wereld 
kan dit niet zien, of ontvangen. Alleen via het Woord, dat tot ons gekomen is, kunnen wij iets 
zien van dat Koninkrijk. Er wordt ons daarin duidelijk verteld dat wij een verwachting, een 
leven hebben dat samenhangt met onzienlijke dingen. En volgens de Bijbel zijn onzienlijke 
dingen, onvergankelijke, oftewel eeuwige dingen. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’).  
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2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
De geschiedenis zal straks verdergaan 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.(in het Hemelse 
Koninkrijk) 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
De onzienlijke God is gezeten op de Troon in de Hemel. De Heere Jezus Christus is als 
Middelaar van het Nieuwe Verbond, als Hogepriester, het Binnenst Heiligdom 
binnengegaan. Wij zien Hem niet omdat Hij Hogepriesterlijk Werk doet. En Hij blijft tot in 
eeuwigheid Hogepriester, ook in Zijn Wederkomst. Hij blijft Degene Die zit aan de 
Rechterhand van God, maar in de toekomst zal Hij Zich weer vertonen op aarde. Dan zal de 
geschiedenis verdergaan waar hij was onderbroken; het te openbaren Koninkrijk. Dat hield 
op op de Olijfberg, en gaat straks weer verder op de Olijfberg. Zijn Hemels Koninkrijk zal zich 
dan uitbreiden vanuit de Hemel over de aarde. En wij zullen, als Zijn Lichaam, mét Hem 
geopenbaard worden. 
 
 
                                                                 Amen. 
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