
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Heilsfeiten - Schets 4 
Hemelvaart 

 
A) Doel 
1. Betekenis benoemen 

Bij de hemelvaart keerde Christus terug naar de hemel. Hij kwam terug als degene die de dood 
overwonnen heeft. In tegenstelling tot de gelovigen is Hij in de hemel met Zijn verheerlijkt 
Lichaam. Dat geeft ons zekerheid dat Hij ook de Zijnen zal opwekken. 

2. Actualiteit aangeven 
De levende Christus zit nu aan Gods rechterhand. Hij bidt daar voor de Zijnen, Hij bereidt hun 
plaats. Vanaf die plaats regeert Hij de Zijnen. Kolossenzen 3 geeft aan wat dat betekent voor de 
gelovigen. 

3. Christus centraal stellen 
Hij deed wat Hij beloofd had. Hij ging naar het huis van Zijn Vader, het huis met de vele 
woningen, om  voor de Zijnen een plaats te bereiden (Joh. 14:1-6) 
 

B) Achtergrondinformatie 
 
Kroningsdag van de kerk 
Hemelvaart wordt wel de kroningsdag van de kerk genoemd. Christus vaart voor het oog van Zijn 
discipelen naar de hemel. In de hemel zit Hij aan de rechterhand van God. In Handelingen 7:55 ziet 
Stefanus Christus staande aan Gods rechterhand. Dit is de bevestiging van wat er in Handelingen 1 
geschreven staat. Zitten aan de rechterhand duidt op een positie van macht.  
 
Gevolgen voor ons 
Christus heerst als Koning over Zijn Koninkrijk dat op geestelijke wijze nu op aarde aanwezig is. 
Hemelvaart wordt gevolgd door Pinksteren. Op de Pinksterdag is het Christus die Zijn Geest zendt 
om zo de Kerk te regeren. De gevolgen die dit heeft voor ons leven worden duidelijk gemaakt in 
Kolossenzen 3. Het leven van de gelovigen is met Christus verborgen in God en daarom zoeken zij 
de dingen die boven zijn. 
 
Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Luk. 24:50-53; Joh. 14:1-6; Hand. 1:1-14; Kol. 3:1-11. 

 Geloofsbelijdenis: HC Zondag 18 en 19. 

 Literatuur: Van Bruggen, Christus op aarde (CNT). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Doe de verwerkingsvorm 'woordspin' met het 
woord hemelvaart. 
 
 
Woordspin 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Alternatieve startopdracht 
Doe een stille-wand-discussie over de volgende 
stelling: 'De hemelvaart is onmogelijk want 
boven ons zijn alleen de sterren.' Leidt het in 
met plaatjes van de ruimte of het ruimtestation 
met André Kuipers. Speel de scepticus die zegt: ; 
dat kan niet.' 
 
Stille-wand-discussie 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
1. Wat is het 'eerste boek' (vs. 1)? 
2. Wanneer hebben zij de kracht van de Heilige 
Geest ontvangen (vs. 8)? 
3. Wanneer zal Christus terugkomen (vs. 11)? 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
1. Waarom moesten ze in Jeruzalem blijven (vs. 4)? 
2. In vers 8 wordt gesproken over getuige zijn. 
Wanneer hebben de discipelen dat gedaan? Hoe is 
hun leven vaak geëindigd?  

Keuzevragen 
3 en 4 

Keuzevragen 
1, 2 en 5 

Overige verwerking 
Doe de studieopdracht van bladzijde 25 

Overige verwerking 
Dat Christus is opgestaan en naar de hemel is 
gevaren heeft grote gevolgen voor hoe wij 
moeten lezen. Kol. 3 gaat hierover. Het gaat om 
de 'dingen bedenken die boven zijn.' Maak een 
lijst met dingen die we wel moeten doen en 
dingen die we niet moeten doen. Leven we ook 
zo? 

 

 

D)  Antwoorden en suggesties  
1. De Hogepriester ging met het bloed het Heilige der Heiligen in. Daar deed de Hogepriester 

verzoening voor de zonden van het volk. Daarna zegende hij het volk.   
 
Stelling 
De Heere Jezus is naar de hemel gevaren en wandelt niet zichtbaar op de aarde. Hij regeert nu door 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord en Geest. Hij is aanwezig onder ons als we naar een preek luisteren of de Bijbel lezen. Niet 
zichtbaar, maar Geestelijk. Gods kinderen en allen die Hem zoeken hoeven Christus dus niet te 
missen. Eens zal Hij lichamelijk terugkeren op de aarde. Dan zal ook het oordeel zijn en zullen de 
doden opstaan. Gelovigen verlangen naar deze tijd. 
 

2. Christus bidt voor ons dag en nacht in de hemel. Hij dient ons tijdelijk en eeuwig welzijn. - 
3. Wie aan de rechterhand van een koning zit had van Hem grote macht gekregen. Zo heeft 

God de Vader Christus alle macht gegeven in hemel en op aarde. 
4. Hij is op geestelijke wijze bij ons door de Geest die met Pinksteren is uitgestort. Zie ook de 

stelling. 
5. Ze hadden 40 dagen onderwijs ontvangen van Christus. Ze hadden begrepen dat Christus 

niet kwam om een aards koninkrijk te stichten. Christus had hun gezegd dat ze niet bang 
hoefden te zijn, Hij had Zijn terugkomst voorzegd.   

 
 
E) Extra voorbereiding 
Geen  
 
 


