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Gemeente van de Here Jezus, 
 
Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien 
Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles is haast te zien en aan te 
raken. Je kan bijna alles in huis halen.  
Maar Jezus dan? Ik zie Hem niet. Ik hoor Hem niet. Ik kan niet even naar Hem toe gaan. 
Waar is Jezus nu dan? 
 
a. Jezus roept eigenlijk zelf die vraag op. Aan het eind van Matteüs belooft de Here Jezus 

zijn leerlingen: "Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." Ik 
ben altijd bij jullie, zegt Hij. Maar hoe dan en waar dan? Waar is Jezus nu? 

b. Het is niet alleen een logische vraag, het kan ook een hele aangrijpende vraag zijn in je 
leven. Als je diep in de crisis raakt. Ziekte, sterven, lijden - het kan van alles zijn.  
Je hebt het moeilijk en snakt naar uitkomst. "Waar is Jezus nu dan? Ik kan zijn hulp nu zo 
goed gebruiken. Maar ik merk niks van Hem." Aangrijpend.  

c. En het kan een grote teleurstelling in je los maken. "Jezus zegt en belooft wel veel, maar 
ik merk er niks van." Je kan je in de steek gelaten voelen. En het kan zover komen dat je 
afscheid neemt van het geloof. " Zo'n Jezus hoef ik niet. We worden maar wat voorgehou-
den."  

Ik hoop dat u dit ook een spannende vraag vindt. "Waar is Jezus nu?"  
 
We kunnen het beste maar Jezus zelf laten uitleggen, hoe Hij dat ziet. Daarom beginnen we 
vanmorgen met dat gesprek in Johannes 14. Waar Jezus met zijn leerlingen in gesprek is. Ze 
zien Hem, ze horen Hem. Ze zijn daar om Hem heen. Ze vieren het avondmaal met de Here 
zelf in hun midden!  
Maar dan worden ze heel zenuwachtig van wat Jezus begint te vertellen. "Ik blijf nog maar 
een korte tijd bij jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen." Ze worden onrustig 
en beginnen vragen te stellen aan Jezus. "Waar gaat u naartoe, Heer?" vraagt Petrus. Jezus 
moet ze gerust stellen: "Wees niet ongerust". Er zit verdriet in hun vragen. Ze zijn onzeker. 
 
Laten we 's goed luisteren naar wat Jezus vertelt. En als antwoord op die vraag - "Waar is 
Jezus nu" - wil ik twee lijnen gaan tekenen. De eerste lijn is: "Jezus is heel ver van ons." 
 
 
1. Jezus is heel ver van ons 
Dat moet daar een verwarrend sfeertje zijn geweest. Het begint met Jezus die de voeten van 
zijn leerlingen gaat wassen. Terwijl ze aan tafel liggen zegt Jezus ineens: "Een van jullie zal 
mij verraden." Dan gaat Judas om onduidelijke redenen weg. Wat gebeurt hier?  
En dan begint Jezus te vertellen dat hij nog maar een korte tijd bij zijn leerlingen zal zijn. 
"Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen." Logisch, die vraag van Petrus: "Waar gaat 
u naartoe, Heer?"  
 
Daar gaat Jezus dan nog even op door. Hij gaat een plaats klaar maken in het huis van zijn 
Vader. En (vs. 3) "wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt hebt, kom ik terug. Dan 
zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben."  Dus Jezus gaat weg om 
iets klaar te maken. En Hij zal ook terug komen om z'n discipelen op te halen en mee te ne-
men.  
 
1.2 
Nou moeten we niet hoofdschuddend doen over die leerlingen. Die kónden het allemaal nog 
niet snappen. Aan het eind zegt Jezus ook (vs. 29): "Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, 
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zodat jullie het geloven wanneer het zover is." Wij kunnen het nu beter volgen hoe dat verder 
ging. Laten we dat 's doen. We gaan even verder bladeren door de bijbel. 
 
Eerst Handelingen 1. Dit is nadat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En dan vanaf vers 
9:  

"Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in 
een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog 
steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij 
hen. Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jul-
lie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem 
naar de hemel hebben zien gaan."  

 
Daar zien ze gebeuren wat Jezus ze al eerder had aangekondigd. Ze zien hem, met z'n li-
chaam, armen, benen, hoofd... Ze zien hem als mens opstijgen en dan ontrekt een wolk het 
zicht op hem. Jezus is weg. Naar het huis van zijn Vader. Opgenomen in de hemel. En die 
engelen zeggen hetzelfde als wat Jezus ook zei: Hij zal terugkomen. Jullie zullen hem terug-
zien. 
Nou, daar begint dus een tijd dat Jezus ver weg is. Ver van zijn leerlingen. Ver van deze we-
reld. Ver van ons. Je kan hem niet zien. Petrus zegt tegen de mensen die christen worden: "U 
hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem." Je 
voelt dat door het hele NT heen, dat de apostelen hier mee rekenen. Jezus is heel ver van ons.  
 
Twee voorbeelden pak ik er even bij: 
a. 2 Korinte 5:6 - "Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit li-

chaam onze woning is, we ver van de Heer wonen."  We wonen ver van de Heer. Jezus is 
heel ver van ons.  

b. Nog een gedeelte, waar je dat heel sterk in proeft. Filippenzen 3:20-21 - "Wij hebben ons 
burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 
Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig 
lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam."  
Het is uitzien. Het is nu afzien, terwijl Jezus heel ver van ons is. 

 
1.3 
Dit is een heel belangrijk besef, broeders en zusters. Jezus is heel ver van ons met zijn li-
chaam. In de hemel. Tot het moment dat Hij terug komt. Heel belangrijk om vast te houden. 
a. Besef dat het nu nog lang niet af is. De wereld waarin wij leven, wij zelf, met wat we 

meemaken... Dit is het nog niet. We zijn op weg ergens heen. We zijn op reis! En het is nu 
nog niet heel. Het is nu nog onvolmaakt. En de Here houdt op deze reis de ellende niet 
weg bij zijn kinderen. We krijgen te maken met ziekte, met relaties die stuk gaan, met 
dood. De zonde blijft woeden. Wanneer het gebeurt weet je het weer: "O ja, we zijn er nog 
niet. Jezus is heel ver van ons." Het volmaakte moet duidelijk nog komen. 

b. Dit is een heel belangrijk besef om om te gaan met het onvolkomene. We kunnen er niet 
aan wennen, dat is zo, dat is begrijpelijk! Maar kijk er niet van op, als ook jij omgetikt 
wordt door wat voor leed. En het is heel begrijpelijk als je dan boos kan worden op Jezus. 
Maar dan heb je hem nog niet helemaal goed begrepen. Jezus heeft nooit beloofd dat je al-
leen maar een soepel leven zal hebben als je bij Hem hoort. Sterker nog: Jezus kondigt 
vaak aan dat het onherroepelijk lijden met zich mee zal brengen, als je achter Jezus aan 
wil gaan. 

c. Jezus is heel ver van ons. Met zijn lichaam. Pas als Hij zal terugkomen zal hij "alle tranen 
uit hun ogen wissen. Dan zal er geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij." 
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Jezus is heel ver van ons. Laat dat een diep verlangen in je wakker maken. Juist als je geveld 
wordt door al het verschrikkelijks wat je in deze wereld kan overkomen. Het wordt pas hele-
maal goed als Jezus terugkomt. "Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te on-
derwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam." O, Here 
Jezus, kom snel! 
 
 
2. 
Dat was de ene lijn. Jezus is in zijn lichaam heel ver van ons. Dat maakt de vragen misschien 
alleen maar groter. Hebben we nu dan helemaal niks aan Jezus? Is Jezus onbereikbaar? Wat 
bedoelde Hij dan, toen Hij zei: "Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld"?! Ja, die ene lijn is niet het hele verhaal. We moeten een tweede lijn tekenen: "Jezus 
is ook heel dichtbij ons." 
 
Eerst weer terug naar Johannes 14. Jezus zegt wel dat Hij weg zal gaan. Maar vanaf vs. 16 
zegt Hij er nog wat bij: "Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die 
altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid." En Jezus zegt van Hem (vs. 18): "Hij woont 
in jullie en zal in jullie blijven." Maar dan in vs. 20 weer: "Dan zul je begrijpen dat ik in mijn 
Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben." Dat Jezus in zijn leerlingen is door zijn 
Geest. De heilige Geest zal komen, maar zo zal Jezus zelf heel dichtbij zijn leerlingen zijn.  
 
Ook dit hebben de leerlingen op dat moment nog niet kunnen snappen. Ze moeten heel onrus-
tig zijn geweest. Wij kunnen het nu beter volgen hoe dat verder ging. Laten we dat 's doen. 
We gaan even verder bladeren door de bijbel. 
 
2.2 
Eerst weer even Handelingen 1, vanaf vers 4, vlak voor zijn Hemelvaart. 

 
 "Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in 
vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie ge-
doopt met de heilige Geest.'"  

 
En dan vers. 8:  

 
"Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde."  

 
En toen steeg Hij op naar de hemel.  
 
Hier zegt Jezus het dus nog een keer. De Heilige Geest zal over de leerlingen komen. En die 
zal ze de wereld insturen om van Jezus te getuigen. En even later, in Handelingen 2 lees je 
dan  dat die heilige Geest over die leerlingen komt. Moet je dan 's dat boek Handelingen gaan 
lezen, wat er allemaal los komt! Duizenden mensen bekeren zich tot Jezus, terwijl Hijzelf 
lichamelijk er niet meer is?! Door het werk van de Geest van Jezus. 
 
En ook de mensen die tot geloof komen, mogen rekenen op die heilige Geest van Jezus. Ik 
pak Rom. 8:9-11 er even bij. Pittige zinnen, moeten we even rustig lezen.  

 
"Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in 
u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook 
niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar 
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de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 
Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die 
Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in 
u leeft."  

 
Nou Paulus, je maakt er wel een rommeltje van. Wat is het nou? Eerst heb je het over 'de 
Geest van God woont in u'. Dan heb je het over 'de Geest van Christus'. En even later weer 
over 'Als Christus in u leeft'. Wat is het nou?  
Alle drie! Het is de Geest van God, het is de Geest van Christus. Door zijn Geest woont Jezus 
in je. Je kan God de Vader, Zoon en heilige Geest niet uit elkaar trekken! Waar zijn Geest 
woont is Jezus aan het werk.  
 
2.3 
En zo is Jezus ook heel dichtbij ons. Nog dichterbij dan als een mens naast je staat. Jezus gaat 
naar binnen. Door zijn Geest werkt Hij van binnenuit. Dichterbij kan toch niet? Maar wat be-
tekent dat dan? Wat mag je verwachten van de Geest die in je woont? 
 
Jezus zegt zelf in Joh. 14:26 - "Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik 
tegen jullie gezegd heb."  
Ze snapten er op dat moment nog weinig van. Maar later, na de opstanding, na Jezus' Hemel-
vaart, na de uitstorting van de heilige Geest, ging het kwartje steeds meer landen. Ze zagen 
het gebeuren. En de heilige Geest bracht ze weer in herinnering wat Jezus had gezegd. Ze 
hebben het opgeschreven voor de gemeenten en uitgelegd wat je daarmee moet in de gemeen-
te.  
 
De Geest heeft gezorgd dat dat bij elkaar in de bijbel is gekomen. Hier [bijbel] heb ik het 
werk van de Geest van Jezus in handen. Tastbaar, zichtbaar, hoorbaar. Dit is een heel be-
langrijk werk van Gods Geest. En Gods Geest wil daarmee doorstoten en ons erdoor vormen. 
Dat wij Jezus leren kennen, liefhebben, vertrouwen, uit kunnen zien en zo het vol kunnen 
houden tot Jezus zelf terug komt op de wolken.  
De heilige Geest in ons is er niet om te zorgen dat wij een onbekommerd leven zullen leiden 
met blakende gezondheid. Nee, de Geest is juist in ons temidden van ontzettend veel wat stuk 
is. Hij weet hoe stuk de wereld is, diep door de zonde aangetast. Daardoor heen wil Hij het 
zicht op Jezus bewerken, zodat je uit vertrouwen op Hem kan leven en doorgaan en volhou-
den. Hoop hebben. 
 
Wat vervormen we het werk van Jezus door zijn Geest, als wij ervan maken dat God je nu al  
een leven vol rijkdom en blakende gezondheid zal geven!  
 
 
3. 
Jezus is dus met zijn lichaam heel ver van ons in de hemel om alles klaar te maken voor als 
hij terug komt. Ondertussen is Jezus ook heel dichtbij ons in zijn Geest om geloof te laten 
groeien, waardoor je in je leven op Jezus Christus gaat koersen.  
 
Eigenlijk zit het allemaal al in die bekende woorden van Jezus. Wanneer Thomas vraagt (vs. 
5): "Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kun-
nen weten?" Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door Mij."  

- Het gaat om "onze kennis van de Zoon van God" (Ef. 4:13).  
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- Daarmee sluit Petrus ook zijn tweede brief af: "Laat uw standvastigheid niet varen, 
maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus."  

Daar moeten wij ons nu op richten. En nu we Jezus zelf niet kunnen zien, of horen of opzoe-
ken, moeten we ons richten op wat zijn Geest door de apostelen ons vertelt. De bijbel.  
Zonder bijbel ga je het zicht op Gods werk door Jezus Christus kwijt raken! Jezus' Geest 
werkt aan ons met en door Gods Woord. 
 
3.2 
O, dan ga je het zien! Je leest het niet in de Telegraaf. Maar ga maar 's de wereld overkijken. 
De kerk wereldwijd die groeit. 
 "Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden", zei Jezus. Wereldwijd mensen die zo 
naar Jezus willen luisteren. Ook al worden ze ervoor in de gevangenis gegooid, van hun gezin 
losgerukt. Geen voorspoed, geen gezondheid, geen rijkdom. Dat vinden ze allemaal maar ‘pe-
anuts’ vergeleken met de rijkdom die ze in Jezus Christus vinden. Dat is Gods Geest aan het 
werk! Hij is er, Hij is bezig. Wij zien veel meer van Jezus' werk dan die leerlingen die daar 
voor Hem stonden.  
 
Bijbelvertaalwerk. Steeds meer volken die de bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Werk van 
de Geest van Jezus Christus! 
 
Ja, het lijkt net of wij aan deze kant van de wereld niet het beste zicht hebben op Jezus Chris-
tus. Hier zie je meer geloofsvervlakking, afscheid van kerk en geloof. Sommigen vragen zich 
voorzichtig af of Gods oordeel niet over ons in het Westen gaat, door alle onverschilligheid. 
Ik weet het niet.  
Maar kijk breed, wereldwijd. Let 's op de miljarden christenen, velen vervolgd. En zie God 
aan het werk! Heel duidelijk.  
 
Waar is Jezus nu? Met zijn lichaam in de hemel. Vandaar bestuurt Hij de hele aarde. In zijn 
Geest is Hij hier en wil het geloof in Jezus Christus in je uitwerken, zodat dat je hele leven 
gaat kleuren.  
 
Leef gericht op Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven!  
 
Amen 
 
 
 


