
Voor 16 jaar en ouder ! 

 

Over de hemelvaart van Christus. 

 

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. 

 
Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel ? 

 

Antw  : Dat Christus voor de ogen van Zijn 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. 

 

Moeilijke woorden ! 

 

Opgevaren  = van de aarde naar de hemel gegaan in eigen kracht 

Jongeren  = discipelen 

Opgeheven  = de Vader heft Zijn Zoon op omdat Christus klaar 

    is  met Zijn werk op aarde 

 

 

Vraag 47 : Is Christus niet bij ons tot aan het einde van de 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. 

 

 

Vraag 48 : Maar zo ( indien ) de mensheid niet overal is, waar de 

   Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus 

   niet van elkaar gescheiden ? 

 

Antw  : Ganselijk niet; want dewijl de Godheid door niets kan 

   ingesloten  worden en overal tegenwoordig is, zo moet 

   volgen dat zij ( de Godheid  van Christus ) wel buiten 

   haar aangenomen mensheid is, en nochtans nietemin ook 

   in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. 

 

 

 



Moeilijke woorden ! 

 

Mensheid   = menselijke natuur van Christus 

Godheid   = Goddelijke natuur van Christus 

Dewijl   = omdat 

Nochtans nietemin  = evenwel toch 

 

 

Vraag 49 : Wat nut ons de hemelvaart van Christus ? 

 

Antw  : Ten eerste : dat Hij in de hemel voor het aangezicht 

   van Zijn Vader onze Voorspreker is. 

   Ten andere : dat wij ons vlees in de 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, dat daarboven 

   is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, en 

   niet dat op de aarde is. 

 

Moeilijke woorden ! 

 

Voorspreker  = Voorbidder 

Een zeker pand = een duidelijk bewijs 

Hoofd  = Christus 

Zijn lidmaten = Zijn kinderen 

Tegenpand  = een ander bewijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boven Zondag 18 schrijven we : de hemelvaart van Christus. 

 

Opdracht ! 

 

Leer, na het lezen van Zondag 18, de volgende vragen en antwoorden uit je 

hoofd ! 

 

Vraag 1 Hoeveel dagen bleef Christus na Zijn opstanding nog op aarde ? 

Antw : Nog veertig dagen. 

 

Vraag 2 Waarom bleef Christus nog veertig dagen op aarde ? 

Antw : Om de zekerheid van Zijn opstanding te bewijzen. 

  Om Zijn discipelen nog meer te onderwijzen. 

 

Vraag 3 Welke trap van verhoging volgde toen ? 

Antw : Zijn hemelvaart    

 

Vraag 4 Was de hemelvaart voorzegd ? 

Antw : Ja, Psalm 68:19 :”Gij zijt opgevaren in de hoogte.” 

 

Vraag 5 Zijn er getuigen van de hemelvaart geweest ? 

Antw : Ja, de engelen en de discipelen. 

 

Vraag 6 Was de hemelvaart nodig ? 

Antw : Ja. 1 oms als Koning te gaan heersen. 2 Om als Voorbidder te 

  gaan bidden. 3 Om Zijn kinderen eens tot Zich te nemen. 

 

Vraag 7 Van welke plaats is Christus opgevaren ? 

Antw : Van de Olijfberg, buiten Jeruzalem. 

 

Vraag 8 Waarheen is Christus opgevaren ? 

Antw : Naar de derde hemel Efeze 4:10:”Hij is opgevaren boven alle 

  hemelen. 

 

Vraag  9 Op welke wijze is Christus opgevaren ? 

Antw : Waarlijk, zichtbaar en plaatselijk. 

 

Vraag 10 Wie kunnen zich met de hemelvaart van Christus troosten ? 

Antw : Die met Christus zijn opgewekt. Clossensen 3:1. 

 

 

 

 



Op verschillende manieren wordt in de Bijbel over de hemelvaart 

gesproken. 

Zoek de volgende teksten op en schrijf ernaast wat er in de tekst staat over 

de hemelvaart. ( niet de volledige tekst )  

 

Handelingen 1:9_______________________________________________ 

 

Efeze 4:8_____________________________________________________ 

 

Hebreeën 7:26_________________________________________________ 

 

Hebreeën 9:12_________________________________________________ 

 

Johannes 14:3__________________________________________________ 

 

Johannes 16:28_________________________________________________ 

 

 

 

Lees de volgende teksten uit de Bijbel en geef antwoord op de vragen. 

Leg Zondag 18 ernaast en je ziet dat de Bijbel hetzelfde leert als de 

Catechismus. 

 

Lees : Lukas 24:50. 

Wat deed de Heere Jezus toen Hij naar de hemel ging ? 

_____________________________________________________________ 

 

Lees : Handelingen 1:10 en 11. 

Welke boodschap brachten de engelen aan de discipelen ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : Handelingen 7:55. 

Sommige mensen twijfelen aan de hemelvaart van de Heere Jezus. 

Ze denken dat Jezus niet in de hemel is. 

Wat leert deze tekst ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

Lees : Mattheüs 26:11 

Wat kun je uit deze tekst leren ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : Jeremia 23:24. 

Wat leert deze tekst over de Godheid van Christus ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Lees : Kolossenzen 2:9. 

Wat zegt deze tekst over de Godheid en mensheid van Christus ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : 1 Johannes 2:1. 

Hoe wordt de Heere Jezus in deze tekst genoemd ? 

_______________________________________________________________ 

 

Lees : Johannes 14:2. 

Wat belooft de Heere Jezus aan Zijn kinderen ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : Efeze 5:23. 

Hoe wordt Christus in deze tekst genoemd ? 

_______________________________________________________________ 

 

Lees : Johannes16:7. 

Wat belooft de Heere Jezus in deze tekst ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Hoe noemt de Catechismus dit ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : Romeinen 8:16. 

Wat doet de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen ? 

________________________________________________________________ 

 



 

Lees : Romeinen 8:14. 

Wanneer ben je een kind van God ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : 2 Korinthe 1:22. 

Wat krijgen Gods kinderen in hun hart ? 

_______________________________________________________________ 

 

Lees : Kolossenzen  3:1. 

Wat zoeken Gods kinderen door de kracht van de Heilige Geest ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Beantwoord de volgende vragen : 

 

Christus is in de hemel, de Zijnen ten______________________________ 

Aan de rechterhand van Zijn Vader is Christus de V__________________ 

voor Zijn kinderen. 

Het pand in de hemel voor de uitverkorenen is_______________________ 

Het tegenpand, dat Christus hen vanuit de hemel geeft, is_______________ 

Dat tegenpand doet een kind van de Heere door Zijn___________________ 

zoeken dat____________________is en niet dat op de__________________ 

 

 

 

Probeer ook een antwoord te geven op deze vragen : 

 

Hoelang is Christus na Zijn opstanding nog op aarde geweest ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat deed Hij in die tijd ? 

________________________________________________________________ 

 

Welk lichaam had Hij toen ? 

________________________________________________________________ 

 



 

In welke Psalmen wordt van de hemelvaart gesproken ? 

______________________________________________________________ 

 

Hoe was de hemelvaart ? 

______________________________________________________________ 

 

Welke twee naturen heeft Christus ? 

______________________________________________________________ 

 

Waar is Hij nu naar Zijn menselijke natuur ? 

_______________________________________________________________ 

 

Zijn de twee naturen dan na de hemelvaart niet gescheiden ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat is een voorspreker ? 

________________________________________________________________ 

 

Bij Wie en voor wie is de Heere Jezus Voorspreker ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat is een pand ? 

________________________________________________________________ 

 

Wie is het Hoofd van al Gods kinderen ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat mogen Gods kinderen geloven ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat is een tegenpand ? 

________________________________________________________________ 

 

Wie is het Tegenpand van Christus ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat gaan Gods kinderen zoeken ? 

 

 

 

 

 



 

Om over na te denken en te discussiëren met elkaar. 

 

Opgevaren. 

Lees : Psalm 47 en vraag en antwoord 46 van Zondag 18. 

 

In de geloofsbelijdenis, of de twaalf artikelen, wordt er kort gesproken over de 

hemelvaart. 

Alleen deze woorden worden gebruikt : opgevaren ten hemel. 

Ook in de Bijbel wordt er in het kort geschreven over de hemelvaart. 

In de Catechismus wordt er juist veel geschreven en geleerd over de hemelvaart. 

In de tijd dat de Catechismus geschreven is, waren er veel dwalingen. Er werd 

verkeerd gedacht over de hemelvaart en de twee naturen van Christus. 

Ook vandaag zijn er dwalingen over dit onderwerp. Daarom is het belangrijk dat 

je leert wat het betekent dat de Heere Jezus opgevaren is naar de hemel. 

Er zijn mensen die niet geloven in een hemel en hel. Ze geloven alleen aan dit 

leven en niet dat we of in de hemel, of in de hel komen als we sterven. 

Er zijn mensen die zeggen dat het niet mogelijk is dat iemand wordt opgenomen 

op een wolk en dan in het niet verdwijnt. 

In de Catechismus gaat het er niet over wat je met je verstand kunt bedenken, 

maar over het geloof. 

Het geloof, gewerkt door de Heilige Geest in het hart van een kind van God zegt 

:”Christus is opgevaren naar de hemel. De hemel is voor Hem open gegaan. Zijn 

werk op aarde was klaar.” 

De engelen hebben gezongen toen Christus in de hemel kwam. 

Als Koning regeert Hij nu over alles en zeker over Zijn kinderen. 

Hij blijft in de hemel tot Hij terug komt op de wolken om te oordelen de 

levenden en de doden. 

 

Discussie vraag ! 

Jij spreekt iemand die zegt :”Ik geloof niet dat Jezus van de aarde naar de 

hemel is gegaan. Je kunt toch niet opgenomen worden op een wolk en 

verdwijnen ? 

Wat zeg jij dan ? 

Bespreek het met elkaar. 

 

 

Opgeheven ! 

Lees : Markus 16:14-20a en vraag en antwoord 46 van zondag 18. 

 

In vraag 46 wordt er gezegd dat Christus opgevaren is naar de hemel en in het 

antwoord lezen we dat Hij opgeheven is. Wat is het verschil ? 



Opgevaren betekent dat de Heere Jezus door Zijn eigen Goddelijke kracht van 

de aarde naar de hemel is gegaan. Als er over opgeheven gesproken wordt, 

moeten we denken aan het werk van de Vader, De tevreden is over het werk van 

Zijn Zoon dat Hij op aarde gedaan heeft. De handen van de Vader nemen Jezus 

op in de hemel. Wij hebben de hemel gesloten door onze zonden. God moest de 

hemel sluiten om onze zonden, want God is een rechtvaardige God.  God kan 

niet samengaan met de zonde.  

Christus heeft de weg naar God weer open gemaakt door Zijn werk. Christus 

heeft met Zijn bloed betaald voor de zonden van Zijn kinderen. Christus heeft 

genoeg gedaan aan het recht van God. Door Zijn bloed is er een open weg naar 

de Vader voor al Zijn kinderen. 

 

Discussievragen ! 

 

Maak het verschil duidelijk tussen opgevaren en opgeheven. 

Door onze zonden is er een scheiding tussen God en ons. Wij hebben geen vrede 

met God. God eist dat aan Zijn recht genoeg gedaan zal worden om weer vrede 

met God te krijgen.  

Wat betekent het dat wij alleen van onze zonden verlost kunnen worden in een 

weg van recht ? 

 

 

Wederkomen ! 

Lees : Handelingen 1:4-12 en vraag en antwoord 46 van Zondag 18 

 

Er wordt over de hemelvaart en de wederkomst gesproken in de Catechismus. 

Dat doet de Bijbel ook. 

Denk maar aan de geschiedenis over de hemelvaart, die je kunt lezen  

Handelingen 1. 

Als de Heere Jezus opgevaren is en de discipelen Hem nakijken, komen er 

engelen bij hen en zeggen :”Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de 

hemel ? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, 

gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.” 

Zoals de Heere Jezus weggegaan is, zal Hij nog een keer terug komen. Op de 

wolken. Niemand weet wanneer de Heere Jezus komt. Dat weet de Vader alleen. 

Wel weten we dat wij de Heere Jezus allemaal zullen zien.  

Bij Zijn wederkomst zal de Heere Jezus alle mensen een plaats geven. 

Zijn kinderen mogen aan Zijn rechterhand staan en eeuwig met hun Koning in 

de eeuwige heerlijkheid leven. 

Maar de onbekeerden moeten aan Zijn linkerhand staan en voor eeuwig bij de 

duivel in de hel leven. 

Dit is een ernstig woord. De Heere waarschuwt ons in Zijn Woord om onze 

genadetijd te gebruiken om Hem te zoeken en om bekering te bidden. 



 

Discussievragen ! 

 

Vergelijk Handelingen 1:11 met Markus 3:26 en Openbaring 1:7. 

Welke overeenkomsten lees je in deze teksten ? 

Wie zullen de Heere Jezus zien bij Zijn wederkomst ? 

Lees : 1 Korinthe 16:22.  

Wat heeft dit vers jou te zeggen ? 

Hoe moeten we ons voorbereiden op de dag van de wederkomst van de Heere 

Jezus ? 

 

 

Blijven ! 

Lees : Mattheüs 28:16-20 en vraag en antwoord 47 en 48 van Zondag 18. 

 

De Heere Jezus is van de ene plaats ( de aarde ) naar een andere plaats ( de 

hemel ) gegaan. Nu komt er een vraag van een kind van God in de Catechismus. 

Deze vraag :”Is Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals Hij 

beloofd heeft ? Christus heeft toch beloofd :”En ziet, Ik ben met u al de dagen, 

tot aan de voleinding der wereld ? “ 

Belooft de Heere Jezus dat Hij bij Zijn kinderen blijft en gaat Hij toch weg ? 

De Catechismus geeft een duidelijk antwoord. Christus heeft twee naturen, een 

Goddelijke en een menselijke natuur. Naar Zijn mensheid is Christus niet meer 

op aarde, maar naar Zij Godheid, genade, majesteit en Geest wijkt Hij 

nimmermeer van ons. 

Toch worden de twee naturen van Christus niet gescheiden. Zijn Godheid is 

overal, dus ook in Zijn mensheid. Overal waar het lichaam van Christus is, is 

ook Zijn Godheid. Godheid en mensheid blijven met elkaar verenigd. De 

Godheid is wel buiten Zijn mensheid, want Zijn Godheid is overal, in en buiten 

Christus. 

 

Discussievraag ! 

 

De Heere Jezus heeft beloofd :”En ziet, Ik ben met u al de dagen, tot aan de  

voleindig der wereld.” 

Toch is de Heere Jezus terug gegaan naar de hemel. 

Is dan Zijn belofte niet waar ? 

Leg vraag en antwoord 47 en 48 van Zondag 18 naast de vraag en probeer met 

elkaar het antwoord te vinden. 

 

 

 

 



Voorspraak ! 

Lees : 1 Johannes 2:1-11 en vraag en antwoord 49 van Zondag 18. 

 

Christus is in de hemel, voor het aangezicht van Zijn Vader. Wat is het nut  

ervan ? Een kind van God vraagt in de Catechismus :”Wat heb je er aan dat je 

gelooft dat Christus naar de hemel gegaan is ?” 

De Catechismus leert wat het werk van Christus is in de hemel. Hij is 

Voorspreker. Hij doet een goed woord bij Zijn Vader voor Zijn kinderen. Toen 

de Heere Jezus op aarde was, bad Hij in onderworpenheid aan Zijn Vader. De 

Heere Jezus deed alleen wat Zijn Vader wilde. Dat lees je in Mattheüs 26:39. In 

dit gedeelte staat het gebed van de Heere Jezus dat hij bad voor Hij gevangen en 

gekruisigd werd. Toen bad de Heere Jezus :”Mijn Vader, indien het mogelik is, 

laar deze drinkbeker ( dit lijden ) van Mij voorbijgaan; doch niet, gelijk ik wil, 

maar gelijk Gij wilt.” 

In de hemel is het bidden van de Heere Jezus anders. Hij mag eisen als 

Overwinnaar van hel, zonde, dood en graf. Hij laat Zijn doorboorde handen aan 

Zijn Vader zien. Als Zijn Vader ziet dat Jezus Zijn werk op aarde volbracht 

heeft, kan Hij het gebed van Zijn Zoon verhoren. Als Gods kinderen op aarde 

zondigen, zegt  de Voorbidder tot Zijn Vader :”Vader, Ik heb voor hun zonden 

betaald met Mijn bloed. Ik heb verdiend dat Mijn kinderen bij Mij in de hemel 

komen.” Het is een grote troost voor Gods kinderen om een Voorbidder in de 

hemel te hebben, Die altijd leeft om voor hen te bidden. 

 

Discussievragen ! 

 

In vraag en antwoord 49 gaat het over het nut van de hemelvaart van Christus. 

Wat hebben Gods kinderen er aan dat Christus in de hemel is ? 

Lees : 1 Johannes 2:1. 

Kun je, bij het lezen van deze tekst, antwoord op de vraag geven ? 

Wat is een Voorspreker ? 

 

 

Pand en tegenpand ! 

Lees : Efeze 2:6, 2 Korinthe 1:22 en vraag en antwoord 49 van Zondag 18. 

 

In de Catechismus lezen we nog meer over het nut van de hemelvaart van 

Christus. Gods kinderen zijn één met hun Heere, dus ook één vlees. 

De Heere Jezus is hun eigen vlees. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente 

van Efeze :”Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn 

benen.” 

Paulus en alle gelovigen hebben hun eigen vlees, de Heere Jezus in de hemel. 

Hij is het Hoofd van Zijn Gemeente. Hij is een zeker pand voor Zijn kinderen. 



Een pand is iets waaraan je kunt weten dat het echt waar is. Een voorbeeld : als 

een jongen en een meisje veel van elkaar houden, verloven ze en later gaan ze 

trouwen.Ze geven elkaar een ring. Een ring is iets waaraan je kunt zien dat ze 

veel van elkaar houden. Een ring is ook een pand, een bewijs van iets dat echt 

waar is. 

Het Hoofd Christus belooft dat Hij Zijn kinderen tot Zich zal nemen. De één 

vroeg, de ander laat. Maar ze zullen allemaal bij de Heere Jezus in de hemel 

komen. Het is vast en zeker, want hun Pand,is al Boven. 

De Heere Jezus geeft Zijn kinderen een tegenpand. Een tegenpand is een bewijs 

dat Christus en Zijn kinderen bij elkaar horen. Het tegenpand is de Heilige 

Geest. Door het werk van de Heilige Geest zoeken Gods kinderen de dingen die 

boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand  van God. 

Het één zijn met de Heere Jezus, het zoeken van de dingen die Boven zijn, 

maakt je pas echt gelukkig. Dat is het belangrijkste. 

 

Discussievragen ! 

 

In vraag en antwoord 49 wordt over een Pand en een tegenpand gesproken. 

Maak duidelijk wat deze woorden betekenen en wat Go ds kinderen er aan 

hebben. 

Door het werk van de Heilige Geest zoeken Gods kinderen de dingen die Boven 

zijn. 

Denk aan je eigen leven en praat er met elkaar over wat jullie zoeken.   

 

 

 


