Leidingdeel Naar het Vaderhuis - themaschets over de Hemelvaart van de Heere Jezus

Titelverklaring
Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga
heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw
God. (Johannes 20:17)
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders
zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet
gij. Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg
weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den
Vader, dan door Mij. (Johannes 14:1-6)
Doelen
Er zijn meerdere gebeurtenissen rond de Hemelvaart van de Heere Jezus, waar we op in kunnen
gaan. Deze schets gaat vooral in op de Hemelvaart zelf en op de belofte van Zijn wederkomst.
Andere aspecten die je kunt belichten:

De belofte dat de Heilige Geest zal komen.

De dankbaarheid van de discipelen, waardoor ze voortdurend blijven bidden, smeken, loven
en danken.

Het gebed en de eendracht tussen de discipelen en wat dat uitwerkt, Hand.1:14. Matthew
Henry schrijft hier uitgebreid over in zijn uitleg van dit gedeelte, zie kader.

De vraag van de discipelen m.b.t. het Koninkrijk van God: wanneer komt dat nu? En wat
houdt dat Koninkrijk precies in?

Wat houdt de wederkomst in (1 Thes. 4:13-5:11)?

Wat is aanbidding, lofprijzing, dankzegging, bidden? Zie ook Jij en je gebed.
Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Merk op:
1. Zij baden en smeekten. Al het volk van God is een biddend volk, zij zijn steeds in het gebed. Het
was nu een tijd van benauwdheid en gevaar voor de discipelen van Christus; zij waren als schapen
in het midden der wolven; en: Is iemand in lijden? Dat hij bidde; dat zal alle zorg en vrees doen
zwijgen. Zij hadden een nieuw werk voor zich, een groot werk, en eer zij daartoe ingingen, was er
een gedurig gebed van hen tot God om Zijne tegenwoordigheid er in. Eer zij voor het eerst werden
uitgezonden, heeft Christus veel tijd doorgebracht in het gebed voor hen, en nu brengen zij den
tijd door in het gebed voor zichzelf. Zij waren wachtende op de nederdaling des Geestes op hen en
daarom waren zij aldus overvloedig in het gebed. De Geest is nedergedaald op Christus, toen Hij in

het gebed was, Lukas 3: 21, 22. Diegenen zijn in de beste gemoedsstemming om geestelijke
zegeningen te ontvangen, die in ene biddende gemoedsstemming zijn. Christus had beloofd, nu
weldra den Heiligen Geest te zenden; deze belofte moest hen niet doen aflaten van het gebed,
maar er hen toe opwekken en aanmoedigen. God wil verzocht worden om de beloofde
zegeningen, en hoe naderbij de vervulling schijnt te zijn, hoe vuriger wij er om moeten bidden.
2. Zij waren volhardende in het gebed, brachten er veel tijd in door, meer dan gewoonlijk; zij
baden dikwijls en lang. Zij hebben nooit ene ure des gebeds gemist; zij waren besloten er in te
volharden, totdat de Heilige Geest kwam overeenkomstig de belofte, te bidden en niet te
vertragen. In Lukas 24:53 wordt gezegd: zij waren lovende en dankende God; hier: zij waren
volhardende in het bidden en smeken; want gelijk loven en danken voor de belofte ene
betamelijke wijze van vragen is om hare vervulling, en danken voor genoten zegeningen een
vragen is om nog verdere zegeningen, zo geven wij in het zoeken van God Hem de eer van een
zegen en de genade, die wij in Hem gevonden hebben.
3. Zij deden dit eendrachtelijk. Dit toont aan, dat er ene heilige liefde onder hen heerste, dat er
geen twist of tweedracht onder hen was, en zij, die aldus de enigheid des Geestes behouden door
den band des vredes, zijn het best toebereid om de vertroostingen des Heiligen Geestes te
ontvangen. Het geeft ook te kennen hun waardige instemming met de smekingen, die gedaan
werden; hoewel er slechts één sprak, hebben toch allen gebeden, en indien er twee
samenstemmen over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, zij hun geschieden zal, hoe veel te
meer dan niet, wanneer velen samenstemmen in dezelfde bede. Zie Matth. 18:19.
Matthew Henry over Handelingen 1:14

Antwoorden en suggesties
Alternatieve startopdracht
Neem een bos bloemen waar veel onkruid in zit mee naar de club. Vraag aan de jongeren: Wie
weet wat deze bos bloemen met HC zondag 18, vraag en antwoord 49 te maken heeft?
Waarschijnlijk weten de jongeren niet direct de link te vinden. Vertel hen daarom het volgende:
Een kind kwam een mooie bos met bloemen en veel onkruid bij zijn moeder brengen. Voor papa,
voor vaderdag. Moeder haalt het onkruid eruit, maakt er iets moois van en zo krijgt vader het.
Zo is het nu ook met het gebed van Gods kinderen als Christus de Voorspraak is. Hij neemt het
zondige weg uit de gebeden van Zijn kinderen. Ja, Hij moest met Hemelvaart naar Zijn Vader terug,
zodat Hij een heerlijke geur kon verspreiden. Zo kan Christus het zondige bij Zijn kinderen reinigen
en heiligen.

Beantwoording vragen
1. Persoonlijk, om de jongeren de gelegenheid te geven het te betrekken op hun eigen leven.
Laat doorschemeren dat het niet om de gezelligheid gaat, maar om wat de Hemelvaart van de
Heere Jezus betekent.
2. De belofte is vervuld op het Pinksterfeest, tien dagen later. Hierover lees je in Handelingen 2.
De Heere Jezus zegt in Lukas 11 dat de Vader de Heilige Geest zal geven als we om Hem
bidden. Hij wil de Heilige Geest dus nog steeds geven.
3. Matth. 24:36 en Mark. 13:32: zelfs de Heere Jezus en de engelen weten niet wanneer de
wederoprichting van Gods Koninkrijk is. De discipelen dachten nog steeds dat de Heere Jezus
als de Messias een koninkrijk op aarde op zou richten. Misschien hoopten ze dat Hij hen zou
bevrijden van de Romeinen. Als de Geest is uitgestort, begrijpen ze dat het gaat om een ander,
een hemels Koninkrijk.
Dat is in begin al gekomen toen de Heere Jezus alles volbracht aan het kruis. Het zal pas
volledig komen als Hij terug komt. Maar wanneer dat is, weet niemand dan de Vader alleen.
Daarom moeten wij ook niet proberen uit te rekenen wanneer Jezus terugkomt. Omdat we
niet weten wanneer Hij komt, moeten we elk ogenblik van ons leven bereid zijn om Hem te
ontmoeten.
4. Aan het einde van de kerkdienst krijgen we de zegen mee. Vaak denken we er niet meer bij na
wat dat inhoudt. Sta er eens met de jongeren bij stil en laat zien hoe mooi het is dat de Heere
ons telkens weer zegenen wil. Ondanks wie wij zijn. De zegen is o.a. te vinden in Num.6:24-26.
5. De engelen wijzen erop dat de Heere Jezus terug zal komen zoals ze Hem zagen opvaren. Bij
het herdenken van de Hemelvaart moeten we niet bij de Hemelvaart zelf stil blijven staan,
maar de terugkeer van de Heere Jezus verwachten. Zie ook Jes. 40:31.
6. A. De Heere Jezus is naar de hemel gegaan, naar de Vader. Maar Hij zal terugkomen! De
discipelen zijn daar verheugd over. Sta er eens bij stil: Zij hebben de Zoon van Gód naar de
hemel zien gaan… de Redder en Verlosser van de wereld!
Ook zal in de blijdschap meegespeeld hebben, dat ze nu helder zien waaróm Jezus moest
lijden, sterven, opstaan en ten hemel varen. Jezus had hun het verstand geopend, zie Lukas
24:45. Ze gaan weer naar Jeruzalem om de Trooster te verwachten. Hun blijdschap uit zich in
het aanbidden van Jezus, het voortdurende gebed, lofprijzing en dankzegging.
6 b. Je kunt alleen écht blij zijn, als je de Heere Jezus persoonlijk kent als jóuw Zaligmaker en
weet dat Hij terugkomt om Zijn volgelingen en de schepping te verlossen. Pas deze vragen
persoonlijk toe op de jongeren:
Kennen zij deze blijdschap? Zo ja: hoe geven ze daar uiting aan? Zo nee: hoe kunnen ze deel
krijgen aan die blijdschap?
7. Een verdiepende vraag.
a. Naar een plek waar de discipelen Hem niet kunnen volgen. Hij gaat naar het huis van Zijn
Vader, de hemel, en dus ook naar de Vader Zelf. Wat moet dat een vreugde geweest zijn!
b. Hij gaat een plaats bereiden voor Zijn discipelen. Probeer concreet te maken wat dit
inhoudt.
c. Alleen door de Heere Jezus, de Gezalfde Die Zelf zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het
Leven is. Dat betekent dat door het offer van Zijn leven de weg tot God geopend is.

Daaraan krijg je deel door wedergeboorte en geloof. Geloof is geen conclusie van het
verstand, maar iets uit het hart wat tot gevolg heeft dat je alleen maar rust hebt als je
Christus ziet. Dan alleen weet je dat Hij ook voor jou de straf van God gedragen heeft.
d. Als Hij een plaats voor de Zijnen bereid heeft. Zie ook 2 Petrus 3:8,9.
e. Hiervoor zijn meerdere verklaringen. Het kan zijn dat Thomas de vraag van Petrus in de
verzen 36 t/m 38 herhaalt, omdat hij het antwoord niet begrijpt. Hij wil méér weten van
de plek waar Jezus heen gaat en de weg daar naartoe. Mogelijk denkt hij nog steeds dat
Jezus op áárde een koninkrijk zou gaan stichten.
f. Persoonlijke vraag. Vertel hoe we via Christus tot de Vader kunnen komen en een discipel
van Christus kunnen worden.
8. De uitdrukking weeszondag wordt afgeleid uit Joh. 14:18, waar Jezus zegt dat Hij de discipelen
niet als wezen achter zal laten. Dit volgt na de belofte van de komst van de Heilige Geest, Die
bij de discipelen zal zijn. Tegelijk belooft Jezus dat Hij weer tot de discipelen (de wezen) zal
komen. Het ziet dus op de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin de discipelen zich
`verweesd` zouden kunnen voelen, omdat hun Meester er niet meer was. Vergelijk Joh. 16:6:
`Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld`.
Waarschijnlijk is uit de combinatie van deze twee teksten de gedachte aan droefheid op
weeszondag ontstaan. Maar het is in elk geval niet de bedoeling van de eerste tekst: daar geeft
de Heiland juist een rijke belofte die troost schenkt.
Beantwoording stellingen

Hij is zowel God als mens. Als mens is Hij niet meer op aarde. Wel is Hij, door de Geest, bij
Zijn kinderen in Zijn Godheid, majesteit en genade. Probeer het persoonlijk toe te spitsen: is
Hij ook bij jou? Is Hij per definitie bij iedereen die in de kerk zit?

We zullen dit misschien niet hardop denken, maar het kan onbewust bij ons leven. De
catechismus laat ons, op grond van de Bijbel, zien dat dit een verkeerde gedachte is!
o
Hij is onze Voorspraak bij de Vader als we gezondigd hebben.
o
We weten zeker dat Hij ons bij Zich zal nemen in de hemel als lidmaten van Zijn lichaam.
o
Hij geeft ons Zijn Geest, Die ons leidt om Christus te zoeken in alle aspecten van ons leven.
Probeer dit begrijpelijk te maken voor de jongeren en het nut van Christus Hemelvaart uit te
leggen.
Johannes 17:9 e.v. laat zien dat de Heere Jezus vurig bidt voor degenen die bij Hem horen.
Oplossing puzzel
1. Verheerlijkt
2. Opgenomen
3. Rechterhand
4. Gelijkerwijs
Jezus komt weer terug!

5. Heenvaren
6. Ga heen
7. Opgevaren

