Schriftlezing: Joh. 14:1-6, Hand. 1:4-12 en Hebr.
4:14-16, Tekst: Hebr. 4:15. Thema: HC18
Zingen: Ps. 47:1 en 3, Ps. 68:9, Ps. 43:3,4 en 5, Ps.
72:1 en 10 en Ps. 73:13
Hoofdpunten van de preek
Hemelvaart is het kroningsfeest van Christus: Jezus
zetelt daar als koning.
Hemelvaart [18.46]
De HC vraagt eerst naar het feit: wat bedoelen we
met opgevaren ten hemel?
Opvallend genoeg zet het antwoord in met: Hij is
opgeheven… Daarmee wordt de kant van God, de
hemel, benadrukt. De Vader haalt Zijn Zoon thuis.
Aanvaardt Hem weer, Zijn taak is nu voltooid.
Het andere van de vraag is ook waar: Jezus is
opgevaren naar de hemel. Hij heeft Zijn werk
volbracht, met koninklijke heerlijkheid keert Hij terug.
Jezus vertrekt niet in het verborgene, maar voor het
oog van Zijn leerlingen. Ooggetuigen! Zekerheid van
het feit.
Jezus is in de hemel totdat… Hij is daar voorlopig, er
gaat nog meer gebeuren. Rake duiding van de fase
van de wereldgeschiedenis waarin wij leven.
In die fase is Christus in de hemel ons ten goede (b),
dáár is Hij het beste (voor ons) op Zijn plaats.
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Christus’ aanwezigheid [18.47-48]
Kan Christus alleen voor ons zijn, als Hij bij ons is?
Nee! In de hemel komt Christus’ koningschap ons
ten goede, Hij wijkt nooit van ons met:
 Zijn Godheid (macht),
 Zijn majesteit (op aarde was Hij veracht en een
discipel is niet meer dan zijn Meester…),
 Zijn genade (Hij laat ondanks dagelijkse zonde
en schuld niet los),
 Zijn Geest. (Persoonlijk: de Geest verlaat de
gelovigen nooit. Wereldniveau: de Geest gaat
door totdat het doel bereikt is).
Goddelijke eigenschappen die ons dankzij het
Middelaarswerk van Christus ten goede komen.
In v&a48 wordt de Lutherse visie bestreden dat
Jezus’ menselijke lichaam deel krijgt aan Zijn
Goddelijke eigenschappen (bv alomtegenwoordheid)
Ons ten goede [18.49]
Na al het nuttigs in 46b en 47c is er nog meer dat
gelovigen ten goede komt.
 Christus is onze voorspraak: voortdurend
herinnerd Zijn gekruisigde lichaam de Vader aan
het werk dat Hij volbracht heeft. Zijn spreken
voor ons wordt verhoord.
 Christus’ persoonlijke en lichamelijke
aanwezigheid in de hemel is een garantie voor
allen die Hem als Hoofd erkennen
 Dankzij Christus’ Middelaarswerk kan nu de
Geest worden uitgestort. Niet God bij ons maar
God in ons.

