
De hemelvaart van Christus 
Zondag 22 mei 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Handelingen 1:1-12 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 18 

Vr. 46 Wat verstaat gij daarmede: 'Opgevaren ten hemel'? 
Antw. Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde 
ten hemel is opgeheven, en dat Hij ons ten goede daar is, totdat 
Hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden. 
 
Vr. 47 Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, 
gelijk Hij ons beloofd heeft? 
Antw. 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 nimmermeer van 
ons. 
 
Vr. 48 Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, 
worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander 
gescheiden? 

Antw. Ganselijk niet; want dewijl de Godheid door niets kan 
ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen, 
dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans 
niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. 
 
Vr. 49 Wat nut ons de hemelvaart van Christus? 
Antw.  

• Ten eerste dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns 
Vaders onze Voorspreker is.  

• Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker 
pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, 
ook tot Zich zal nemen.  

• Ten derde dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, 
door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar 
Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op 
de aarde is.  

 

Punten: 
1. Heilsfeit (vr. 46) 
2. Heilsvraag (vr. 47 en 48) 
3. Heilsvrucht (vr. 49) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt:  
o Welke drie werkwoorden in antwoord 46 vertellen iets over de plaats van de 

lichamelijke aanwezigheid van de Heere Jezus? 

• Bij 2e punt: 
o Hoe is de Heere Jezus niet meer op de aarde en hoe nog wel? 

• Bij 3e punt 
o Welke drie dingen noemt de catechismus bij het “nut” van hemelvaart? 
o Wat is een “Voorspreker”? 
o Kun je het voorbeeld navertellen van “Het Hoofd boven”? 
o Waar zoek jij je geluk: beneden of boven? Waar blijkt dat uit?     

 
Uit de bronnen: 
Petrus van Mastricht in Theologisch-Praktische godgeleerdheid over de hemelvaart 
Nu, opdat wij des te meer geneigd en bekwaam zullen zijn om op deze wijze geestelijk naar de hemel 
te streven, zal het nuttig zijn wanneer wij het volgende doen: 

• Ons hart meer en meer ontwennen van het aardse. Daarom wenst de apostel ontbonden te 
zijn opdat hij met Christus zou zijn (Fil. 1:23). Wij kunnen niet reikhalzen naar de hemelse 
woonstede, voordat het aardse huis dezes tabernakels, tenminste in onze genegenheden, 
gebroken is. 

• Bijtijds schatten vergaderen in de hemel, want waar onze schat is, daar zal ons hart zijn (Mat. 
6:20,21). Daarentegen is bij degenen wier schat op de aarde is, ook hun hart vastgekleefd 
aan de aarde. 

• Meer en meer ons gewennen aan de hemel en aan het hemelse, zodat wij alle gelegenheden 
waarnemen waardoor onze harten verheven kunnen worden naar boven. Zulke 
gelegenheden zijn er in de oefeningen van de dienst van God, in hemelse samensprekingen, 
overdenkingen, onderlinge omgang (Luk. 24:32), enz.  


