
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – Elburg, 8 mei 2022 
Schriftlezingen: Johannes 17:11-17 en Hebreeën 9:24-28  
 
Zondag 18 
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 wederkomst om te oordelen de levenden 
en de doden. [Hand.1:9,11, Mk.16:19, Luk.24:51; Hebr.4:14, 9:24, Rom.8:34, Kol.3:1, Mt.24:30]  

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 
nooit meer van ons. [Mt.26:11, 28:20, Hebr.8:4, Jh.14:18, 16:28, 17:11, Hd.3:21] 

Vraag 48: Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, als Zijn 
mensheid niet overal is waar Zijn godheid is? 

Antwoord: Volstrekt niet. Want omdat Zijn godheid door niets omsloten kan worden en 
alomtegenwoordig is, volgt daaruit dat deze wel buiten de door Hem aangenomen 
mensheid is, maar toch ook in de ene Persoon daarmee verenigd blijft. [Jer.23:24, Hd.7:49, Kol.2:9, 

Jh.3:13, 11:5, Mt.28:6] 
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. [1Jh.2:1, Rom.8:34, Jh.14:2,16, 

16:7, 17:24, 20:17, Ef.2:6, Hd.2:33, 2Kor.1:22, 5:5, Kol.3:1] 
 

Kernpunten bij de preek ‘Met je Hoofd in de wolken’ 
• Om de betekenis van de hemelvaart te weten, moeten we eerst helder hebben 

wat/waar de hemel is. De Bijbel spreekt op twee manieren over de hemel: 1) 
astronomisch, deel van de schepping, 2) geestelijk, ‘voor Gods aangezicht’ 
(meerdimensionaliteit?) 

• Ook is kennis van de tabernakel nodig (heilige der heiligen, voorhangsel, hoge-
priester) – daarvan is de Heere Jezus de troostvolle vervulling. 

• Dat Jezus voor ons stierf, is noodzakelijk – maar ook dat Hij voor ons leeft. 
• Als Hogepriester in de Heere Jezus onze Gebedsmiddelaar. 
• Zijn boven en beneden nu gescheiden? Secularisatie als gevolg van een gesloten 

wereldbeeld, óók onder christenen! En het Avondmaal dan?  
• Je kunt niet over het Hoofd spreken zonder het ook over het lichaam te hebben. 

Hoofd en lichaam horen bij elkaar, communiceren met elkaar. Wat/wie is het 
lichaam dat bij het Hoofd hoort?  

 
Om over door te praten of te denken 

1. Herken je dat de hemel/God/het geloof en het leven hier en nu twee gescheiden 
werkelijkheid zijn (geworden)? Hoe kan dit in jouw leven tot een eenheid worden? 

2. Kun je (aan anderen) uitleggen hoe je in het Avondmaal gemeenschap hebt met 
Jezus? 

3. Hoe kunnen we elkaar in de gemeente helpen om meer hemelgezind te leven? 
Voor antwoorden, reacties en (persoonlijke) vragen: app/bel 06-12266947 of mail 
ajmensink@hervormdelburg.nl  
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