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A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 19 (deel 1) 
Vraag 50: Waarom wordt daaraan toegevoegd: zittend aan de rechterhand van God? Antwoord: Omdat 
Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar het Hoofd van Zijn kerk te betonen, door Wie de Vader alle 
dingen regeert.  
Vraag 51: Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus voor ons? 
Antwoord: Ten eerste dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens 
dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.  
  

Christus zit aan de rechterhand van Zijn Vader 
1. als onderstreping van Zijn macht (50) 
2. tot zegen van Zijn Kerk (51) 
  
1. als onderstreping van Zijn macht (50) 
Christus heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand gebracht heeft, 
Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. (Heb. 1:3) 
Dit geloofsartikel is een toevoeging bij 'opgevaren ten hemel', maar niet van minder belang. 
Het zitten aan Gods rechterhand onderstreept Christus' eervolle en machtige positie. Hij 
krijgt die positie vanwege de verheerlijking van Zijn Vader op de aarde. Daarom wordt nu de 
Zoon verheerlijkt, wanneer Hij ten hemel vaart en met Zijn Eigen werk voor 's Vaders 
aangezicht verschijnt. 
Dat Christus nu alle macht heeft in hemel en op aarde, is niet op een 'aardse' wijze te 
omschrijven.   
A. De macht van Christus is geen macht van aardse proporties.  
B. Christus regeert op genadige wijze. God regeert door Christus, met bijzondere zorg en 
aandacht voor Zijn gelovigen en Zijn gemeente, ter plaatse en wereldwijd. Hierin ligt een 
bijzondere troost, wanneer we echter niet op aardse wijze over Zijn macht redeneren. 
  
2. tot zegen van Zijn Kerk (51) 
Antwoord 51 is een toespitsing van vraag en antwoord 50. Het antwoord bevat twee 
bewijzen waarom het echt zo is dat Christus alle macht heeft en die aanwendt tbv Zijn Kerk. 
Eerste bewijs: Hij giet de hemelse gaven uit… Wat een rijkdom. Christus 'giet' Zijn gaven uit. 
De grootste gave is de Heilige Geest. Maar we mogen ook denken aan de gaven van de 
Geest. Ze zijn gegeven tot opbouw van de gemeente, en tot eer van God. Opbouw betekent: 
groeien in de diepte en de volheid van Christus. Het zijn dus gaven waardoor op de een of 
andere manier, door woord of daad, de gemeenschap met Christus tot uiting komt. 
Gaven kweek je jezelf niet aan. Maar God geeft mild en overvloedig. Laat onze verlegenheid 
Zijn gelegenheid zijn om Zijn gaven te geven.  
Tweede bewijs: Christus bewaart met Zijn macht tegen de vijanden. We hebben veel 
privileges als kerk in Nederland. Dat is echter een luxepositie en ongewoon. De kerk van 
Christus gaat door veel verdrukking binnen in het Koninkrijk van God. Ze is in principe kerk 
onder het kruis. Vijanden van Christus krijgen speelruimte. Maar verdrukking moet 
medewerken ten goede. Daarbij te leven is een pure geloofszaak. Wat ziet het geloof? Nu 
zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met eer en 
heerlijkheid gekroond (Heb. 2:8,9). 
Tot slot: drie correcties voor een al te beperkte blik op Gods macht en wijsheid: 
1 Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk, zegt de Heilige (Jes. 40:25).  
2 Waarom zegt u dan o Jakob en spreekt u Israel: Mijn weg is voor de Heere verborgen en 
mijn recht gaat aan mijn God voorbij? (Jes. 40:27)  
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3. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van 
de einden der aarde, wordt niet moe en niet mat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht 
(Jes. 40:28). 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Christus heerst als Koning; Hij beheerst de wereldgeschiedenis. Wat zie je daarvan en wat 
zie je daar niet van?  
2. Wat betekent het voor jou dat Christus niet op 'aardse wijze' regeert? 
3. Hoe zit het met de speelruimte van satan? Kun je daar (bijbelse) voorbeelden van 
noemen? 
4. Christus giet Zijn gaven uit in ons, Zijn lidmaten (antw. 51)? Mogen wij om bepaalde gaven 
van Christus vragen? Welke gaven heeft onze gemeente het meest nodig?  
  
Voor de kinderen: Christus regeert als een Koning. Wat is het werk van een koning of 
koningin? En wat doet de Heere Jezus als Koning in de hemel? Merk jij daar iets van? 
 


