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A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 18 (deel 1) 
Vraag 46: Wat verstaat u onder: opgevaren ten hemel? 
Antwoord: Dat Christus voor de ogen van Zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons 
ten goede is, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. 
Vraag 47: Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals Hij ons beloofd heeft? 
Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op 

aarde, maar naar Zijn godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmer van ons.  
 
  
De hemelvaart van Christus 
1. Het feit van Zijn heengaan 
2. Het doel van Zijn heengaan 
3.Het gevolg van Zijn heengaan 
  
1. Het feit van Zijn heengaan (46a) 
Pasen achter ons, Hemelvaart voor ons. Nu aangekomen bij zondag 18. Opvallend verschil in 
behandeling. Zondag 17: één vraag. Zondag 18: vier vragen. Zondag 17: direct het nut. 
Zondag 18: eerste het feit, dan het nut. Heeft te maken met historische omstandigheden 
toen én met het feit dat Pasen wat makkelijker uit te leggen en te verdedigen is, dan 
Hemelvaart. 
Bovendien worden er, zeker in deze eeuw, kritische vragen gesteld bij het feit van de 
hemelvaart. Kan dat wel? Is dat hetzelfde als ruimtevaart? Je verbrandt toch als je door de 
dampkring omhoog gaat? Etcetera. 
Luthersen leggen nadruk op transformatie; gereformeerde traditie op de transportatie. 
Hemelvaart is geen verandering van toestand, maar van plaats. Kijk maar: Hij is van de aarde 
ten hemel opgeheven (Antw. 46). En dat met Zijn opstandingslichaam. 
Verder moeten we niet willen gaan in ons speculeren. Dat geheimenisvolle moeten wij niet 
willen doorbreken. Het sluier van de geheimenis ligt trouwens ook over het feit van 
hemelvaart.  De discipelen hebben Hem ten hemel zien varen. Maar let op: een wolk onttrok 
Jezus aan het oog van Zijn discipelen (Hand. 1).  
Wij spreken vaak over hemelvaart van Christus. We zouden het ook van de andere kant 
kunnen bekijken. Dan: de ten hemelopneming van Christus. Zo kijken we ook wel aan tegen 
de opstanding van Christus resp. Opwekking van Christus. Christus is niet alleen ten hemel 
gevaren, maar ook in de hemel opgenomen.  
  
2. Het doel van Zijn heengaan (46b) 
Jezus is niet onvoorbereid weggegaan of met 'de noorderzon vertrokken'.  
Toch moet het voor Zijn discipelen moeilijk zijn geweest. Hoe kan dat nu? Weggaan en 
tegelijk de belofte  'Ik ben met u….' gestand doen? 
Voorbeeld: koningin Wilhelmina. 
Jezus' hemelvaart betekent dat Hij Zijn heil nog rijker uitdelen dan tevoren. Bovendien is Zijn 
heengaan, de garantie dat als het Hoofd boven is, het Lichaam (Zijn kerk op aarde) ook 
boven zal komen. Verder is Jezus niet werkeloos na Zijn hemelvaart. 
Vgl. Hand. 1: Dit is een verslag van al hetgeen Jezus heeft begonnen heeft beide te doen en 
te leren…  
Rust mijn ziel uw God is Koning. 
Heel de wereld Zijn gebied. 
Alles wisselt op Zijn wenken. 
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Maar Hij Zelf verandert niet! 
Jezus' werk gaat door, dus. EN! En Hij treft voorbereidingen. Want Hij komt weer terug, zoals 
Hij is opgevaren (Hand. 1:11). Catechismus: 'totdat Hij wederkomt'. 
  
3. Het gevolg van Zijn heengaan (47) 
Jezus voer zichtbaar op voor de ogen van Zijn discipelen. (Hand. 1) Het is een letterlijke 
opklimming geweest. Dit woord heeft een positieve lading.  
Vergelijk: Kroningsdag van onze koning. Indrukwekkend. Koning Willem Alexande heeft de 
troon beklommen en is na Zijn kroning van hogere stand en rang dan daarvoor. 
Zo is Jezus van de aarde naar de hemel gegaan. Natuurlijk was Hij van eeuwigheid al bij Zijn 
Vader (Joh. 1:18),  maar het verschil nu is dat Hij afscheid neemt van de aarde en als de 
geboren, gekruisigde en Opgestane Zaligmaker bij Zijn Vader terugkeert. Er is wat gebeurd  
op de aarde! Het werk wat Zijn Vader Hem opdroeg is voldaan. 
Vergeten we ook niet dat de discipelen met oudtestamentische ogen naar de hemelvaart 
hebben gekeken. Ze hebben zich afgevraagd: wat betekent die wolk, die Jezus aan ons oog 
onttrekt? Vgl. Ex. 13:21 en 33:9. In het OT de heerlijkheid van God (shechinah) De 
boodschap is duidelijk: Jezus keert terug in de heerlijkheid van God. Hij kan het, Hij mag het. 
Dat betekent dat Hij God is. Niemand kan op grond van Zijn Eigen werk in de hemel, in de 
tegenwoordigheid van God, komen, maar Jezus wel.  
Jezus keert terug naar Zijn Vader, als de Overwinnaar van dood, zonde en graf. Jezus komt 
thuis! 
Zijn onderdanen mogen op grond daarvan vier dingen geloven: Naar Zijn Godheid, majesteit, 
genade en Geest, wijkt Hij nimmermeer van ons. 
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Hoe komt het dat veel mensen niet meer in een letterlijke hemelvaart van Christus 
geloven?  
2. Wat voor gevolgen heeft de hemelvaart voor Christus voor de regering van de 
wereld(geschiedenis) en de regering van Zijn kerk op aarde? 
3. Jezus' hemelvaart is geen verlies, maar winst. Op welke terreinen in jouw leven is dat zo? 
4. In de preek werd gesteld dat Christus niet meer van Zijn kerk wijkt. Is dat een belofte voor 
elke plaatselijke gemeente, of moeten we dat breder zien? Betrek hierbij Openbaring 2:5.  
  
Voor de kinderen:  
1. Wat hebben de discipelen gezien toen Jezus naar de hemel ging? 
2. Wat zou de Heere Jezus nu in de hemel doen?  
3. Jezus komt weer terug. Denk je daar wel eens aan? Waarom vind je het wel/niet fijn? 
 


