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Hemelvaart
Waarom?



Situering: tussen Pasen en Pinksteren

★ Geboorte

★ Bediening

★ Pasen

○ Gevangenneming

○ Kruisiging

○ Opstanding

★ Hemelvaart

★ Pinksteren

Waarom Hemelvaart?

Pasen ➔ Hemelvaart: geen bevestiging van opstanding

Hemelvaart ➔ Pinksteren: geen kroonswisseling



Handelingen 1 (NBV)

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 

beschreven,

2 vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij 

de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun 

opdracht was.

3 Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; 

gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over 

het koninkrijk van God.

4 Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 

daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in 

vervulling zal gaan.

5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 

Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen 

afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet 

jullie zaak om te weten wat de Vader in Zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en 

het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de 

Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in 

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Waarom Hemelvaart?



Handelingen 1 (NBV)

9 Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen 

in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.

10 Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden 

er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat 

staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is 

opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben 

zien gaan.’

12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg 

ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren 

aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en 

Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, 

Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 

14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en 

met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
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Hemelvaart: 4 lessen

1. Hemelvaart bekrachtigt

2. Hemelvaart geeft toegang

3. Hemelvaart maakt ruimte

4. Hemelvaart geeft hoop

Waarom Hemelvaart?



1) Hemelvaart bekrachtigt

➔ … Jezus’ werk op aarde
◆ Pasen

Waarom Hemelvaart?



1) Hemelvaart bekrachtigt

➔ … Jezus’ werk op aarde
◆ Pasen

Waarom Hemelvaart?

➔ … Jezus als regerende Koning
◆ “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”

(Mat. 28:18)

◆ [...] toen God [...] hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn 

rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle 

machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen 

in deze wereld maar ook in de toekomstige. (Ef. 1:20-21)



2) Hemelvaart geeft toegang

➔ … tot Gods troon en genade
◆ Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden 

aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij 

hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist 

omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit 

verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder 

schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens 

als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

(Heb. 4:14-16)

Waarom Hemelvaart?

● Hogepriester

○ Leider over de priesters

○ Zoenoffer brengen voor alle zonden van het volk

○ God om raad vragen



2) Hemelvaart geeft toegang

➔ … tot Gods troon en genade
◆ Heb. 4:14-16

● Hogepriester

Waarom Hemelvaart?

➔ … tot de hemel
◆ “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd 

hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik 

een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik 

jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.”

(Joh. 14:2-3)



3) Hemelvaart maakt ruimte

Waarom Hemelvaart?

➔ … voor de Heilige Geest
◆ “Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal 

de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik 

hem jullie zenden.” (Joh. 16:7)



3) Hemelvaart maakt ruimte

Waarom Hemelvaart?

➔ … voor de Heilige Geest
◆ “Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal 

de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik 

hem jullie zenden.” (Joh. 16:7)

➔ … om te delen in Jezus’ overwinning
◆ Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat 

waarmee Christus geeft. Daarom staat er [in de Psalmen]: ‘Toen hij 

opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij 

gaven aan de mensen.’

[...]

En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, 

evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te 

rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus 

opgebouwd, (Ef. 4:7-8,11-12)



4) Hemelvaart geeft hoop

➔ Uitzien naar de Heilige Geest
◆ “Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 

ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en 

Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” (Hand. 1:8)

Waarom Hemelvaart?



4) Hemelvaart geeft hoop

➔ Uitzien naar de Heilige Geest
◆ “Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 

ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en 

Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” (Hand. 1:8)

Waarom Hemelvaart?

➔ Uitzien naar Jezus’ terugkomst
◆ Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel 

staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 

11 Ze zeiden: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? 

Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde 

wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.” 

(Hand. 1:10-11)

◆ Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen 

levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor Hem bepaalde tijd: 

Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem 

toebehoren. (1 Kor. 15:22-23)



Daarom Hemelvaart!

★ Het bekrachtigt wat Jezus als Koning

★ Het geeft toegang tot Gods troon en genade

★ Het biedt ruimte voor de Heilige Geest en ondersteuning

★ Het geeft ons hoop op een uitzien naar Jezus

Waarom Hemelvaart?



Daarom Hemelvaart!

★ Het bekrachtigt wat Jezus als Koning

★ Het geeft toegang tot Gods troon en genade

★ Het biedt ruimte voor de Heilige Geest en ondersteuning

★ Het geeft ons hoop op een uitzien naar Jezus

Waarom Hemelvaart?

Concreter?

Hemelvaart toont Gods grootheid: prijs Hem!

Hemelvaart bevestigt ons geloof: houd vol!

Hemelvaart geeft ons zelfvertrouwen om te getuigen: doen!



Waarom Hemelvaart?


