
 
 

 

BEGINZIN 

Een groepje mannen verlaat een huis in Jeruzalem. Ze horen bij elkaar. Een van hen is de Heere Jezus. 

 

VERTELSCHETS 

 

Naar de Olijfberg: 

De Heere Jezus wandelt met Zijn discipelen door de stille straten van Jeruzalem. 

Ze gaan naar de Oostpoort en dalen dan af naar het Kidrondal. Voor Hem ligt het dal en achter Hem 

rijzen de muren van de tempel omhoog. Na 60 meter dalen, komen ze bij de beek. Die moeten ze 

oversteken om bij de Olijfberg te komen. Soms is het water van de beek Kidron rood van het bloed.  Dat 

komt door het bloed van de offerdieren, dat uit de tempel wegstroomt en hier in deze beek terechtkomt.  

Dat offerbloed hoeft nu niet meer te stromen want het grote Offer is gebracht. De Heere Jezus is als het 

Lam gestorven aan het Kruis. Wat erg voor de Heere Jezus dat de offerdienst toch gewoon elke dag 

door gaat. Aan Zijn offer wordt niet gedacht. 

Ze steken de beek Kidron over en beklimmen de Olijfberg. 

 

De gesprekken: 

Wat hebben de discipelen veel om over na te denken. De Meester heeft hun verteld dat ze in Jeruzalem 

moeten blijven en moeten wachten op de Heilige Geest. Deze Heilige Geest is beloofd. Johannes de 

Doper doopte met water, maar de discipelen zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. 

De discipelen hebben nog heel veel vragen. Ze gaan deze vragen stellen aan hun Meester.  

Dat is ook het beste wat je kunt doen. Met al je vragen naar de Heere Jezus toe gaan.  

Het lijkt wel of hun Meester afscheidswoorden spreekt, maar hoe moet het dan met het Koninkrijk van 

Israël? Er zal toch een vrederijk komen dat nog heerlijker is dan het rijk van David en Salomo? Een rijk 

zonder Romeinen? 

Maar wanneer ze Hem vragen wanneer dat Koninkrijk komt, krijgen zij het antwoord dat alleen de Vader 

weet wanneer dat Koninkrijk komt.  

De discipelen moeten zich bezig houden met de Heilige Geest. Zij zullen de kracht van de Heilige Geest 

ontvangen en getuigen zijn in Judea, in Samaria, ja zelfs tot aan het uiterste eind der aarde.  

 

De Hemelvaart vanaf de Olijfberg 

Als de Heere Jezus uitgesproken is, komen Zijn voeten los van de aarde. Hij breidt ook Zijn handen 

zegenend uit. De discipelen staan met grote verbazing en ontzetting te kijken. Daar gaat hun Meester. 

Zullen ze Hem ooit nog wel zien? Een wolk schuift tussen hen en de Meester. 

Daar gaat de grote Hogepriester. Hij heeft het Volmaakte Offer gebracht en mag nu terug naar de 

Hemelse heerlijkheid. Het is weer goed tussen God en de mens. Alles is betaald en zondaren kunnen 

door het bloed van deze Hogepriester zalig worden. Hij gaat een plaats klaarmaken in het Vaderhuis 

met vele woningen.  

Verlang jij ook naar een plaats in dat Vaderhuis? 



 
 

Er staan ineens twee engelen bij hen. De engelen vertellen aan de discipelen dat ze niet meer naar 

boven moeten staren, maar nu terug moeten gaan naar Jeruzalem. Daar moeten ze bidden om de 

Heilige Geest. Eens zal de Heere Jezus weer terug komen.  

Wat een vreugde zal dat voor Zijn kinderen zijn!  

De discipelen verlaten de Olijfberg. Wat zijn ze hier vaak met hun Meester geweest.  

 

SLOTZIN  

De Heilige Geest zal hen helpen om te leven zoals hun Meester dat wil. Ze zullen Zijn getuigen zijn. 

 

 

 

 

 


