
Handelinge 1:6-14 

Vooraf 

Donderdag was dit hemelvaartdag. Vandag is die sewende Sondag van Paastyd asook 

omgewingsondag. Omgewingsdag is 5 Junie en daarom word die eerste Sondag van Junie wêreldwyd 

as omgewingsondag gevier. Ons fokus op ons verantwoordelikheid teenoor God se skepping. 

Agtergrond 

In Handelinge 1 vertel Lukas vir ons die gebeure van die hemelvaart. 

Inleiding 

’n Barones wat ook ’n belydende Christen was, het op die hooglande by Nairobi in kenia gewoon. Sy 

het vertel van ’n jong seun wat as huishulp by haar gewerk het het en na drie maande vir haar ’n 

verwysingsbrief kom vra het omdat hy vir ’n sjeik in die omgewing wou gaan werk. Die barones wou 

nie hê dat hy moes gaan nie, want hy het so pas die huisroetine bemeester. Sy het vir hom ’n hoër 

salaris aangebied in die hoop dat hy sou bly. Die seun se reaksie hioerop was dat hy nie weggaan om 

meer geld te kry nie. Sy rede was dat hy moes besluit of hy ’n Christen of ’n Moslem wou word. Hy 

het toe drie maande by die barones kom werk om te sien hoe Christene optree.  Nou wou hy drie 

maande by ’n Moslem gaan werk. Dan sal hy beskuit watter van die twee leefstyle hy verkies. 

Die barones was stomgeslaan, want sy kon haar herinner aan hoeveel keer sy ongeduldig of 

onvriendelik met die jong seun was. Sy het skaam gevoel oor die getuienis wat sy elke dag uitgeleef 

en uitgestraal het. Sy het onwillekeurig uitgeroep: “Hoekom het jy dit nie vir my reg aan die begin, 

toe jy by my begin werk het, gesê nie?” 

Ons praat vandag oor die Koning, die koninkryk en onderdane.  Ons het in Handelinge 1 van al drie 

gelees. 

1. Die Koning 

Die Koning is Jesus. Hy is die Seun van God. Hy is self God. Hy het na die aarde gekom om onskuldig 

aan die kruis te sterf. Daarna het Hy opgestaan uit die dood. Hy het aan sy dissipels verskyn en met 

hulle gepraat. Tydens een van hierdie verskynings het hy vir oulaas hulle onderrig en toe voor hulle 

oë opgevaar na die hemel. Hulle het gesien hoe Hy opgeneem is deur ’n wolk. Hulle het dit stip 

aangestaar – totdat hulle Hom later nie meer kon sien nie. 

So het Jesus weer terug gekeer na God. Hy het gaan sit aan die regterhand van God. Hy het gaan 

regeer saam met God. Hy het weer Koning geword. Hy het sy regmatige plek ingeneem. Ons sou kon 

sê dat Hy dit verdein het deur sy taak op aarde suksesvol af te handel. Hy het vir die sondes van 

sondaar mense betaal. Hy het die Verlosser van die wêreld geword. Hy het versoening tussen God en 

mens gebring. Hy het teruggekeer na sy ereposisie. 

Ons moet nie die fout maak om te dink  

 dat Jesus Hom met sy hemelvaart onttrek het aan die skepping of wêreld nie. Hy is steeds 

aktief besig om te regeer as Koning oor die skepping. Hy heers. Hy sorg. 



Terselfdertyd in Hy ons as mense se Voorspraak in die hemel. Hy behartig ons saak. Hy is ons 

advokaat by God. Hy tree vir ons in. Ons moet besef dat as God, maar ook as mens aan die 

regterhand van God sit en regeer. Die Heidelbergse Kategismus stel dit duidelik: Ons het ons 

menslike natuur in die hemel as ’n betroubare waarborg dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, 

na Hom toe sal neem.  

 dat Jesus nou weg is en nie meer op aarde teenwoordig is nie. As mens is Hy nie meer op 

aarde teenwoordig nie. Maar as God is Hy immers oral teenwoordig. Hy is by ons tot aan die 

einde van die wêreld soos Hy beloof het. Ook hier help die Heidelbergse Kategismus ons: 

Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie meer op aarde nie, maar wat sy Godheid, majesteit, 

genade en Gees betref, gaan Hy nooit weer van ons af weg nie. 

Terwyl die dissipels so stip staar na die hemel waar Jesus verdwyn het, verskyn twee manne in wit 

om hulle te herinner dat Jesus weer sal terugkeer. Net soos wat Hy weggegaan het, sal Hy weer 

terugkeer.  

In kort: Jesus is die Koning wat regeer aan die regterhand van God totdat Hy weer terug kom. 

2. Die koninkryk 

Die gesprek tussen Jesus en sy dissipels begin met ’n vraag van die dissipels oor die koms van die 

koninkryk van Israel. Op daardie stadium het die Romeinse Ryk oor die bekende wêreld en ook israel 

regeer. Die Israeliete het met die verwagting geleef dat ’n messias sou kom om hulle te bevry van die 

Romeinse oorheersing. Met Jesus se koms was hulle hoop op hom as aardse en politieke verlosser.  

Dit was natuurlik glad nie Jesus se bedoeling met sy koms na die aarde nie. In die evangelies lees ons 

telkemale van die misverstand rakende die verwagting van die Jode. En selfs na Jesus se sterwe en 

opstanding is die dissipels vasgevang in die verwagting. Hier net voor Jesus se hemelvaart verwag en 

hoop hulle steeds op ’n aardse koninkryk.   

Jesus se antwoord op die dissipels se vraag is tweeledig.  

 Aan die een kant wys Hy hulle op die feit dat dit nie hulle beskore is om God se tyd en 

omstandighede te ken nie.  

 Aan die ander kant wys Jesus hulle op die wese van die koninkryk wat hy gebring het. Dit is 

’n koninkryk waarin hulle as dissipels sy getuies sal wees en wat verder sal strek as net die 

Joodse volk. Dit is ’n koninkryk wat deur die Heilige Gees geproklameer word. 

Die koninkryk waaroor Jesus Koning is, is heel anders as waarvan  die dissipels gedroom het. Dit is 

nie ’n aardse koninkryk nie. Dit is ’n koninkryk waar Jesus wêreldwyd regeer en waar al die 

onderdane vir Jesus getuig. Dit is ’n koninkryk wat bestaan van Jesus se eerste koms en sal bestaan 

tot met Jesus se terugkeer na die aarde. 

GP Fedotov skryf oor hierdie koninkryk se wese: “In die koninkryk van God word alle aardse waardes 

omgekeer. Dit kan nie anders nie, want daar is ’n radikale verskil tussen die leefstyl wat Jesus 

verkondig en uitgeleef het en ons aardse waardes.” Die koninkryk van God realiseer waar mense 

hulle eie koninkrykies een kant toe skuif. 

Ons leef met ander woorde in daardie koninkryk.  Ons leef tussen Jesus se eerste en tweede koms. 



3. Die onderdane 

Ek het reeds gesê dat die onderdane in die koninkryk waar Jesus regeer, is getuies van Jesus die 

Koning. Wat opvallend is van hierdie verse wat ons gelees het, is dat dit nie as opdrag gegee word 

nie maar eerder as feit wat gestel word. Hier word nie gesê dat die onderdane moet getuies wees 

nie. Hier word gesê dat hulle sal dit wees.  

En die rede vir die feit is dat die Heilige Gees oor elke onderdaan sal kom en dan sal die gevolg wees 

dat hulle getuig. Hulle sal die krag deur die Heilige Gees ontvang en gevolglik getuies wees. As ons 

die verhaal van die vroeë kerk in Handelinge verder lees, dan sien ’n mens dit. Na die uitstorting van 

die Heilige Gees begin Petrus en die dissipels getuig. Vreesloos begin hierdie klompie vissermanne 

die boodskap van Jesus as Koning in sy koninkryk verkondig. En daar is ook dadelik resultate op hulle 

werk. Mense kom tot bekering. Die kerk groei. Die kerk word ’n groep mense wat in liefde saamleef 

en vir mekaar sorg en al meer en al verder getuig. 

Hierdie getuienis – so vertel Jesus – sal plaasvind in Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die 

uithoeke van die wêreld. Jesus is Koning oor die hele wêreld. Nie net in Jerusalem en onder die Jode 

nie. Jesus se koninkryk sou kom in Jerusalem. Dit sou verder uitkring na die onmiddelike omgewing 

Judea. Dit is die streek waarbinne Jerusalem geval het. Dit sou nog verder uitkring na Samaria. Dit 

was die buurvolk wat deur Israel gehaat is en as onrein beskou is. Die koninkryk sou uitkring tot aan 

die uithoeke van die wêreld. 

Dit het gebeur – nie lank na Jesus hierdie woorde gesê het nie. Dit lees ons in Handelinge. Petrus het 

gepreek in Jerusalem na die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is hier in Jerusalem waar Stefanus 

gestenig is. In Judea het Filippus die evangelie aan die Ethiopiër verkondig. In Judea het Filippus, 

Petrus en Johannes die evangelie gaan verkondig. Paulus en sy medewerkers sou die evangelie neem 

tot aan die uithoeke van die aarde. 

Natuurlik het hierdie getuie-wees nie berus op die krag en vermoëns van die dissipels self nie. Dit 

was die gevolg van die Heilige Gees. Daarom kan ons ook weet dat ons nie uit eie krag dit kan doen 

nie. JS Steward verduidelik dit: God kies altyd om sy koninkryk te bou op menslike swakheid, nie op 

menslike krag en selfvertroue, soos ons dit sou doen nie. En die vreemdste van alles is dat Hy ons nie 

gebruik ten spyte van ons ordinêrheid, ons hulpeloosheid en ander diskwalifiserende eienskappe nie, 

maar juis op grond daarvan. Sy krag skitter deur ons dowwe pogings.”  

Ons kan maklik hierdie getuienis vereng tot net die verkondiging van die evangelie. So asof dit al is 

waarvoor God ons deel van sy koninkryk gemaak het. So asof God net heers oor geloofs- of 

godsdienstige sake. Die getuienis gaan veel verder. Dit raak ons totale lewe. Dit raak al die 

lewenstereine. Dorothy Day het gesê: Dorothy Day skryf: “Daar is tog sin in die alledaagse sleur-

papierwerk, huis skoonmaak, koskook, telefoon antwoord, gasvryheid teenoor eindelose besoekers, 

talle klein verpligtinge, geduldig bly en intelligent dink en beplan – as ons onthou dat dit alles deel is 

van die koms van die koninkryk. Want enigiets wat in die gesindheid van God se liefde en vrede 

gedoen word, het betekenis.” 

Daarom is dit sinvol om juis as ons oor die Koning, die koninkryk en onderdane praat, dit op 

omgewingssondag te doen.  Ook in die skepping, teenoor die natuur met sy plant en dierelewe het 



ons ’n getuienistaak. Ons is onderdane in diens van die Koning wat heers oor sy skepping. Ons is sy 

verteenwoordigers in die sy skepping en koninkryk.  

Ook Paul Toernier help ons om die omvang van deel van God se koninkryk te wees en onder sy 

koningskap te leef, te verstaan: “Om sy koninkryk hier op aarde te vestig het God meer as 

predikante, pastore en priesters nodig. Selfs meer as sendelinge. Hy brei sy heerskappy uit ook deur 

die werk van werktuigkundiges, aptekers, tuiniers, straatveërs, kleremakers en kokke; deur 

sakemense, straat verkopers, geneeshere, onderwysers, regters, dataprosesseerders...” Met ander 

woorde waar jy ookal werk, het God jou geplaas om sy getuie te wees. Richard Halverson sê: 

Daarom is ’n stukkie van die koninkryk te vind in die sakewêreld, in die nywerheid, die professies, 

opvoedingsinstansies, regering, onder die werkersklas, in eksklusiewe klubs, in miljoene 

huishoudings.” 

Albert Schweitzer herinner ons: “In die koninkryk van God is daar nie telkaarte nie. Die nederigste 

diens en die indrukwekkendste ondernemings het presies dieselfde waarde voor God. Al wat tel, is 

met hoeveel liefde ons ons liefdesdiens werklik doen.”  

Slot 

Jesus is die Koning wat regeer aan die regterhand van God. Sy koningkryk is sy skepping – orals en 

altyd en tot Hy weer kom. Ons is sy onderdane in sy koninkryk wat die Heilige Gees het en daarom sy 

getuies is en sal wees – orals en altyd. 

Hierdie waarheid het die barones met die jong seun wat vir haar werk ontdek. Mag ons ook 

vanoggend ontdek dat ons getuies is van Konings Jesus in sy koninkryk. 

 


