
9. Weer aan de apostelen in Jeruzalem

Bij één van Christus’ verschijningen aan de apostelen in Galilea, kregen
zij de instructie terug te keren naar Jeruzalem. Het doel van zijn ver-
schijningen aan hen, op de oever van het meer en op een berg, was be-
reikt. Nu moesten de apostelen zich richten op de grote taak die hun ge-
geven was: getuigen van Christus’ opstanding, beginnende “te Jeruzalem
en in geheel Judea” (Hand 1:8).

Voor informatie over de laatste verschijningen van Christus zijn wij afhan-
kelijk van Lucas. In zijn evangelie geeft hij echter een continu verslag, zonder
duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende gelegenheden:
1. Christus’ verschijning op de eerste avond na zijn opstanding (Luc

24:36-43).
2. Een verschijning nadat de apostelen naar Jeruzalem waren terugge-

keerd (Luc 24:44-47).
3. Een latere verschijning – blijkbaar met instructies over het verblijven

in Jeruzalem (Luc 24:48-49; Hand 1:4,5).
4. Zijn afscheid en hemelvaart (Luc 24:50,51; Hand 1:6-11).

De eerste van deze verschijningen is al behandeld in artikel 4. Nu vraagt
de tweede onze aandacht. Paulus geeft de kern van het evangelie dat de
apostelen verkondigden weer, als hij terugkijkt op wat hij in Korinte had
gepredikt: “Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkon-
digd hebt, dat u ook ontvangen hebt ... Want vóór alle dingen heb ik u
overgegeven, wat ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze
zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opge-
wekt, naar de Schriften” (1 Kor 15:1,3,4).

Om hun luisteraars te overtuigen van de waarheid van hun heilsbood-
schap, deden de apostelen gewoonlijk een beroep op het getuigenis van
de profetieën in het Oude Testament. In zijn toespraak op de Pinksterdag,
bijvoorbeeld, citeert Petrus de woorden van Psalm 16, die door Christus’
opstanding — voordat het ontbindingsproces was begonnen — in vervulling
gingen. Vervolgens citeert hij een andere psalm van David, om te laten
zien dat Christus naar de hemel is opgevaren en aan Gods rechterhand
plaatsgenomen heeft. In een latere toespraak zegt hij: “zo heeft God
in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren ge-
boodschapt had, dat zijn Christus moest lijden” (Hand 3:18). Tot Corneli-
us zegt hij: “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem ge-
looft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam” (Hand 10:43).
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Jezus had de basis voor deze verklaring van Oudtestamentische profetieën
en de toepassing daarvan op zijn sterven en opstanding al gelegd: “Zie,
wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is,
zal aan de Mensenzoon volbracht worden. Want Hij zal overgeleverd worden
aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen
Hem geselen en doden, en op de derde dag zal Hij opstaan” (Luc 18:31-
33). Maar zelfs zijn twaalf meest nabije discipelen “begrepen niets van
deze dingen en dit woord bleef hun duister en zij wisten niet, waarvan gesp-
roken werd” (vs 34). Vóór zijn dood en opstanding waren zij niet in staat de
betekenis van de profetieën over Hem te begrijpen; en Jezus gebruikte
zijn tijd met de Emmaüsgangers, op de avond van zijn opstandings-
dag, om hen op dit punt te onderwijzen.

Zo belangrijk was een goede kennis van de wijze waarop profetieën over
Hem in vervulling waren gegaan, dat Christus hierover ook met alle apostelen
sprak. De eerdere verschijningen lijken voor dit doel minder geschikt te
zijn geweest, zodat dit moest wachten tot zij — na hun terugkeer in Jeru-
zalem — weer bijeen waren gekomen. Mogelijk was dit de gelegenheid
waarover Lucas schrijft: “Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, toen Ik
nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes
en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun
verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tot hen: Aldus staat
er geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan
uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot
vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem” (Luc
24:44-47). Zo'n uitleg van de Schrift, die voor hun effectieve optreden als
getuigen van Christus’ opstanding, verhoging en wederkomst onontbeer-
lijk was, zou meer dan genoeg stof voor één ontmoeting leveren.

Moeten wij dan denken aan een volgende verschijning waarover Lucas in de
inleiding tot zijn tweede boek (Handelingen) schrijft over Christus’ belofte
van de uitstorting van de Geest? “En terwijl Hij met hen aanzat, gebood
Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte
van de Vader, die u (zei Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes
doopte met water, maar u zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet
vele dagen na deze” (Hand 1:4,5). In de overeenkomstige belofte in het
slot van Lucas’ evangelie staat: “En zie, Ik doe de belofte van mijn Vader
op u komen. Maar u moet in de stad blijven, totdat u bekleed wordt met
kracht uit de hoge” (Luc 24:49).
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Bij de op één na laatste verschijning heeft Christus de apostelen mis-
schien verteld dat Hij de aarde zou verlaten, en hen geboden bijeen te
komen in de vroege ochtend. Wellicht naar aanleiding van de belofte van de
uitstorting van de Geest vroegen de apostelen zich af of de komst van Gods
Koninkrijk op aarde, dat zij al zo lang verwachtten, nu aanstaande was. Had-
den de profeten niet hierover gesproken in verband met het koningschap
van de Messias? Joël had gezegd: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn
Geest zal uitstorten op al wat leeft ... voordat de grote en geduchte dag
van de HERE komt" (Joël 2:28 e.v.). En Jesaja had uitgekeken naar de tijd
wanneer “een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heer-
sen naar het recht”; en in verband met de verwachting hiervan had hij
gezegd: “totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit de hoge” (Jes
32:1,15). Door Christus’ belofte aan de apostelen (Mat 19:28) wisten zij
dat zij, met anderen, de eer zouden hebben onder deze vorsten gerekend
te worden. Zouden zij, nu de Here in heerlijkheid was opgewekt, ver-
wachten dat zij met Hem binnenkort over de aarde zouden regeren? Hun
vraag hierover was dus op zichzelf begrijpelijk en goed op de Schriften ge-
fundeerd, en de negatieve kritiek hierop, die gewoonlijk door commen-
tatoren wordt geuit, is misplaatst: “Here, herstelt U in deze tijd het ko-
ningschap voor Israël?” (Hand 1:6). Dit herstel van de theocratie binnen
het kader van een wereldwijd Koninkrijk, maakt deel uit van de prediking
van de apostelen: “Hem [Christus] moest de hemel opnemen tot de
tijden van de wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken
heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher” (Hand 3:21).

In zijn antwoord op de vraag is er daarom geen aanmerking op de ver-
wachting zelf, behalve dat de kwestie van “de tijden of gelegenheden” van
de uitvoering van Gods heilsplan geen zaak is voor de apostelen. Zij moe-
ten zich concentreren op hun taak als getuigen van de Here in alle lan-
den. Binnenkort zullen zij door de uitstorting van de Geest uitgerust
worden voor hun grote taak: “en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem en
in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde" (Hand 1:8).

Heeft dit gesprek plaats gehad op de dag van Jezus’ hemelvaart? Lucas
schrijft: “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij
het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.” Hij zegt verder dat dit
gebeurd is op de Olijfberg, “een sabbatsreis daarvandaan” — wat moge-
lijk een aanduiding is dat Jezus’ hemelvaart op de sabbat plaatsvond. Zijn
evangelie vertelt ons dat de plek van zijn hemelvaart niet ver verwij-
derd was van het dorp Bethanië: “En Hij leidde hen naar buiten tot bij Be-
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thanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschied-
de, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde” (Luc 24:50-51). In
de nabijheid van een grote stad als Jeruzalem lijkt het waarschijnlijk dat
dit gebeurde in de vroege ochtend. De bekende voorstelling van de
steeds kleiner wordende gestalte van Jezus, als Hij langzaam opstijgt, is
waarschijnlijk onjuist; want dan zou Hij door mensen in de omgeving ge-
zien zijn. We kunnen beter denken aan een laaghangende wolk die over
de berg trekt, waarin Christus is verdwenen.

Drie van de aanwezige apostelen hadden reden te denken aan die keer
dat zij met Jezus op een andere berg waren: “en er kwam een wolk, die
hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn
Zoon, de geliefde” (Mar 9:7). Alle apostelen hadden reden herinnerd te
worden aan Jezus’ woorden op deze Olijfberg vlak voor zijn dood: “Dan
zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en
heerlijkheid” (Mar 13:26). Bij zijn verhoor had Jezus ook gezegd: “U zult
de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en ko-
mende met de wolken van de hemel” (Mar 14: 62). In het boek dat de
apostel Johannes later schreef, zegt hij: “Zie, Hij komt met de wolken en
elk oog zal Hem zien” (Op 1:7). Christus’ verheerlijking op de berg, zijn he-
melvaart en zijn wederkomst, zijn drie manifestaties van zijn heerlijkheid.
Dit zijn dus geen gewone atmosferische wolken, maar zijn te vergelijken
met de wolk die de tabernakel overschaduwde, waardoor de heerlijkheid
van de Here het heiligdom vervulde (Ex 40:34). De wolk waarin Christus de
aarde verliet, en waarin Hij terug zal komen, geeft zijn goddelijkheid aan.

In de de periode van veertig dagen na zijn opstanding leefden de aposte-
len in het besef dat de Here ieder moment weer zou kunnen verschijnen, of
aan een van hen persoonlijk, of aan hen allen. Dankzij dit openlijke afscheid,
waarbij de Here opgenomen wordt in de hemel, weten zij dat dit niet
meer te verwachten is. Het lijkt waarschijnlijk dat Christus, in zijn uit-
leg van het getuigenis van Oudtestamentische profetie, hun de woor-
den van David in Psalm 110 in herinnering bracht. Enkele dagen voor zijn
dood had Hij in een gesprek met de Farizeeën het initiatief genomen
door hen te vragen: “Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij? (Mat
22:41-45). Naar aanleiding van hun antwoord “Davids zoon”, citeerde Je-
zus toen de woorden van een psalm van David: “De Here heeft gezegd
tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder
uw voeten gelegd heb.” Waarop Hij de vraag stelde: “Indien David Hem
dus Here noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”
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Aan de hand van deze psalm laat Petrus op de Pinksterdag zien waarom
Jezus van Nazaret niet meer zichtbaar aanwezig is op aarde: “Nu Hij dan
door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige
Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat u en ziet
en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt
zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet u aan mijn rechter-
hand ... Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem
én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die u gekruisigd
hebt” (Hand 2:33-36).

Alle aandacht van de apostelen op de Olijfberg is gericht op de wolk die
steeds kleiner wordt. Als zij daar staan te turen in de lucht worden zij
ineens verrast door stemmen van dichtbij: “Galileese mannen, wat staat u
daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar
de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem naar de hemel
hebt zien varen” (Hand 1:11). De Here is lichamelijk en in heerlijkheid
vertrokken, en op deze wijze zal Hij in de eindtijd terugkeren. Deze be-
lofte van Gods engelen is dus niet te verwarren met de belofte van de
komst van Christus naar zijn gemeente en zijn trouwe volgelingen in de
Geest, in de tijd tot zijn wederkomst. Daarover had Hij gezegd in de bo-
venzaal: “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem
wonen” (Joh 14:23). En na zijn opstanding zei Hij: “En zie, Ik ben met u al
de dagen tot aan de voleinding van de wereld” (Mat 28:20). En in de laat-
ste van de zeven brieven aan zijn gemeente nodigt Hij allen de deur van
hun leven open te doen, zodat Hij met iedere volgeling maaltijd zou kun-
nen houden (Op 3:20).

Verre van de verslagen en verbijsterde mensen van veertig dagen eerder
te zijn, zijn de apostelen nieuwe mensen. Zij hebben een grote taak
voor de Here te verrichten, en hebben de belofte van bovennatuurlijke
kracht ontvangen, die hen zal helpen die taak uit te voeren. Vroeg of
laat — de Here had nadrukkelijk gezegd dat niemand de dag of het uur
wanneer het zou gebeuren zou weten — zou Hij weer met de wolken van
de hemel verschijnen. Dan zal Hij zijn volk eeuwig leven schenken en zijn
wereldwijde Rijk van gerechtigheid en vrede op aarde vestigen.

A.H.
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