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 Zondag 18 (deel 2) 
Vraag 49: Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? 
Antwoord: Ten eerste dat Hij in de hemel onze Voorspraak is voor het aangezicht van Zijn Vader. Ten tweede 
dat wij [in Hem] ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand dat Hij als het Hoofd ons, Zijn 
leden, ook tot Zich zal nemen. Ten derde dat Hij ons Zijn Geest als tegenpand zendt, door Wiens kracht wij 
zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is.  

  
Wat betekent de hemelvaart van Christus voor een christen? 
1. Hij is mijn Voorspraak 
2. Hij haalt mij eens thuis 
3. Hij geeft Zijn Geest 
  
1. Hij is mijn Voorspraak 
Wat is een Voorspreker? Het is een bijbels woord (zie 1 Joh. 2:1). Een Voorspraak is iemand 
die actief handelt ten behoeve van anderen. Jezus zit aan de rechterhand van Zijn Vader ten 
gunste van Zijn kinderen. Hij bidt voor hen. Dat doet Hij onophoudelijk (zie Heb. 8:2 en 9:24). 
Er is een lijn te trekken van de hogepriester in het Oude Testament, die met de namen van 
de twaalf stammen van Israel het heiligdom binnenging, naar Jezus als de hemelse 
Hogepriester. Hij draagt Zijn kinderen in Zijn hart! (zie Luk. 22:32!) 
Hoe nodig is Zijn voorbede! Een christen bevindt zich in het krachtenveld van de zonde, de 
wereld trekt, de duivel vecht aan. Hoe flauw is het geestelijk leven, hoe ingespannen is Hij 
betrokken op Zijn kinderen! Zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 
onbesmet (7:26). 
Het is een machtige troost: Die ook voor ons bidt (Rom. 8:34). 
Laten we bedenken: Wie zal eerder verhoord worden dan de Zoon van God Zelf? Laat ons 
Hem niet verlaten, om een andere te nemen: of veel meer, een andere te zoeken, zonder Hem 
ooit te vinden; want toen God Hem ons gegeven heeft, wist Hij wel, dat wij zondaars waren. 
(NGB art. 26) 
  
2. Hij haalt mij eens thuis 
Jezus is weggegaan om plaats te bereiden. Hij is als het Hoofd boven. Het lichaam volgt op 
termijn en 'als vanzelf'. Jezus is als het Hoofd met ons (!) vlees ten hemel gevaren. Zo komt 
de catechismus tot de verwoording dat 'wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand 
hebben'.  
Alles wat Christus gedaan heeft, heeft betekenis voor degenen die in Zijn Naam geloven. 
Christus kwam niet voor Zichzelf, leed niet voor Zichzelf, stierf niet voor Zichzelf, ging niet 
naar de hemel voor Zichzelf. 
De catechismus verwijst daarom naar Ef. 2. God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door 
Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de 
overtredingen, met Christus levend gemaakt, en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem 
in de hemel gezet in Christus Jezus! Christus droeg Zijn kinderen mee de hemel in. Allen die 
in Hem geloven en zouden gaan geloven, zijn al in de hemel gezet.  
Hoe zal dat allemaal gaan en moeten? Laat het maar over aan Hem: Ik kom weder tot U en 
dan zal Ik u met mij nemen, zodat u zult zijn waar Ik ben (Joh. 14:3). 
Waarom haalt Christus Zijn kinderen niet meteen thuis? 1) We hebben een taak op aarde. 2) 
het aardse leven is een oefening in verlangen, reikhalzend uitzien, naar de laatste dag op 
aarde en naar Jezus'  terugkeer.  
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Christus heeft wat meegenomen (ons vlees) en heeft wat achtergelaten (Zijn Geest). Door 
die Geest worden wij gericht op de toekomst, ja op Christus Zelf!  
  
3. Hij geeft Zijn Geest 
De Heilige Geest (het tegenpand) houdt de Naam van Christus levend in mijn hart. Hij getuigt 
met mijn geest dat ik een kind van God ben. En door Zijn Geest zoek ik wat boven is. De 
catechismus citeert nu letterlijk Kol. 3:1. Dit citaat geeft weer wat het geestelijk leven vanuit 
het wonder van de hemelvaart van Jezus inhoudt. Het laat zien dat de krachtbron de Heilige 
Geest is. Hij zet aan, stimuleert, stuurt, corrigeert. Hemelvaartsleven geeft je heilige 
verlangens, naar God, naar reinheid, naar heelheid, naar vrede. 
In alle onzekerheid van dit aardse leven, in de gebrokenheid waaronder wij bij tijden 
zuchten, verzekert de Geest mij van Gods Vaderlijke zorg. Hoe nodig hebben we de werking 
van de Geest. De geest van ons en deze tijd richt ons op onszelf en op het hier en nu. De 
Geest van Christus richt ons op Christus en het leven uit Hem. 
Zo komt er ook ruimte voor het heimwee naar de toekomst. Zij die heimwee hebben, komen 
thuis. (Ds. Doornenbal). 
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. 'Hemelvaart is het stiefkindje onder de christelijke feestdagen'. Is dat zo? Is dat zo in jouw 
leven? Hoe komt dat? Hoe kan het veranderen? 
2. De preek bevat drie punten van troost voor het leven van een christen (zie de driedeling 
van de preek). Wat spreekt je het meest aan? Waarom? 
3. Wat heeft deze preek te zeggen voor je gebedsleven? 
4. In de preek is gezegd dat de gelovigen met Christus in de hemel zijn gezet (zie Ef. 2:6). Wat 
betekent dat voor het leven hier en nu? 
5. Mediteer door over artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het is goud! 
  
Voor de kinderen: de Heere Jezus is in de hemel. Toch is Hij ook dichtbij. Hoe merk je dat? 
Verlang jij ernaar om bij de Heere Jezus te zijn? 
 


