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Gertrude de Regt

Paasprogramma: Vriend of vijand?
Thema
Toelichting op het thema
Dit Paasnummer gaat over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Rond het kruis stonden
verschillende mensen, vijanden en vrienden van de Heere Jezus. In deze Kompas proberen we hen wat
dichter bij de kinderen te brengen.
Omdat de geschiedenis waarschijnlijk bekend is bij de kinderen, wordt niet alles uitgelegd.
Bij dit nummer hoort een paasprogramma, daarom is er geen werkboekje met vragen en puzzels. Het
paasprogramma is het vervolg op de vertelling.
Het is mooi om kinderen met muziekinstrumenten mee te laten spelen met de psalmen en liederen.
Hier en daar worden er aanwijzingen voor gegeven.
Doel van de vertelling
De kinderen zien dat wij maar op twee manieren kunnen reageren op het Borgwerk van de Heere Jezus:
we geloven in Hem of we wijzen Hem af. Ze denken erover na hoe dit in hun eigen hart is.
Zingen en lezen
Zingen
De psalmen en liederen staan in het programmaboekje.
Lezen
Lukas 23: 26 en 33- 49
Kerntekst
God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren
(Romeinen 5: 8).
Vertelling
Wat is het al druk, zo vroeg in de morgen! Het is nog maar negen uur en toch zijn er al zoveel mensen op
de weg. Wat is er aan de hand? Kijk, de mensen gaan richting de heuvel Golgotha. Dan worden er zeker
misdadigers gestraft… Maar waarom komen daar zoveel mensen bij kijken?
Midden tussen de menigte lopen drie mannen met een balk op hun rug. Ze gaan de heuvel Golgotha op.
De balk die ze dragen, is de dwarsbalk van een kruis. Die wordt straks aan een andere balk vastgemaakt.
Dan is het kruis compleet. Boven op de heuvel stopt de stoet. Eén van de mannen legt de balk die hij
droeg neer en loopt weg. Is dat dan geen misdadiger? Hoeft hij niet gekruisigd te worden? Nee, kijk
maar eens goed, daar staat nog een andere Man. Hij ziet er vermoeid uit. Je kunt zien dat Hij al veel
geleden heeft. Eigenlijk moest Hij de balk dragen, maar de soldaten hebben zomaar iemand die in de
buurt was gegrepen. Ze hebben hem gedwongen te helpen om de kruisbalk te dragen. Dat was Simon
uit Cyrene. Hij wilde het eigenlijk niet, maar toch heeft deze Simon geholpen.
De mannen die gekruisigd zullen worden, hebben alle drie een bord om hun nek hangen. Daarop staat
waarom ze gestraft zullen worden. ‘Moordenaar’ staat er bij twee mannen op. Maar bij de derde Man,
Die Zijn kruisbalk niet meer kon dragen, staat iets heel anders: ‘Jezus de Nazarener, Koning der Joden’.
De soldaten staan bij elkaar. Drie lange palen liggen op de grond. Drie gaten zijn in de rotsgrond gehakt.
Daar moeten straks de palen in.
Een paar soldaten pakken een dwarsbalk. Die timmeren ze vast aan één van de lange palen. Dan tillen ze
het bord van de hals van een gevangene en maken dat met een paar spijkers vast, boven aan de lange
paal.
Een andere soldaat geeft de drie gevangenen iets te drinken. Het is een verdovend drankje waardoor ze
de pijn niet zo erg zullen voelen. Maar de derde Man, de Heere Jezus, weigert het drankje. Hij wil niet dat
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Zijn lijden verlicht wordt. Hierna worden de gevangenen één voor één aan het kruis gebonden en
vastgespijkerd. Even laten hangen ze alle drie aan de kruisen, die stevig in de grond zijn neergezet.
“Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen,” klinkt het uit de mond van de Heere Jezus. Hij
bidt om vergeving voor de zonden van Zijn vijanden. Hij bidt voor de soldaten die Hem hebben
vernederd en die Hem aan het kruis hebben gehangen. Hebben deze soldaten, deze Romeinse
krijgsknechten geen medelijden met de drie mannen aan het kruis? Nee hoor, ze zijn druk met hun
werk. En als de gevangenen aan het kruis hangen, kijken ze niet meer naar hen om.
Ze gaan nu de kleding van de veroordeelden verdelen. Meestal is het niet veel bijzonders wat de
gevangenen aanhebben. Maar deze keer hebben ze gezien dat er wel een mooi kleed bij zit. Het is het
kleed van de Heere Jezus. Hij heeft het gekregen van één van de vrouwen die Hem volgden. Vol liefde
had zij het voor Hem laten weven. Heel kunstig, uit één stuk. Nergens is een naad te vinden. Dit
overkleed is wel wat waard. De soldaten staan ermee in hun handen. Hoe zullen ze het doen? Eerlijk
verdelen, allemaal een stuk? Maar dan moet het gescheurd worden, dat zou jammer zijn. Daarom
besluiten ze het kleed te verloten.
Andere soldaten staan in een wijde boog om de drie kruisen heen. Ze hebben hun wapens bij de hand.
Niemand mag dichtbij komen. Stel je voor dat er vrienden zouden zijn die de gevangenen zouden willen
verlossen of helpen.
Wat staan er veel mensen. Ze zijn uit de stad meegekomen toen de soldaten de drie misdadigers hier
naar toe brachten. Maar er waren ook al veel mensen op weg naar de stad. Zij zijn voor het Pascha naar
Jeruzalem gekomen. Voor ze de poort doorgaan, komen ze langs de heuvel Golgotha en blijven
nieuwsgierig staan. Ze kunnen de grote letters op de borden boven het kruis lezen. Aan het middelste
kruis hangt altijd de grootste misdadiger. Maar wat vreemd, boven het middelste kruis staat
geschreven: ‘Jezus de Nazarener, Koning der Joden’. Wat heeft deze Jezus dan gedaan? Er staat helemaal
geen beschuldiging op. Alleen maar Wie Hij is.
Een beetje apart staat een groepje overpriesters met elkaar te praten. Ze wijzen op het bord dat boven
aan het middelste kruis hangt. “Dit kan niet,” zegt er één. “Nee,” zegt een ander, “dit moet veranderd
worden. Pilatus heeft het verkeerd. Hij ís niet de Koning der Joden!” “Nee, er moet staan: Hij heeft
gezégd dat Hij de Koning der Joden is.” “Kom mee, Pilatus moet het veranderen!” Daar gaan ze. Ze
blijven niet langer op Golgotha. Ze gaan de poort door, de stad in, naar het paleis van Pilatus. Deze
mannen zijn geen vrienden van Jezus. Het zijn vijanden.
Sommige mensen die bij de kruisen staan te kijken, schudden hun hoofd. Hoe bestaat het dat het zo
afloopt met deze Rabbi, Die zoveel goeds heeft gedaan. Er zijn ook mensen die roepen en schreeuwen.
“U, Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf!” schreeuwt er één. “Als U Gods Zoon
bent, kom dan maar van het kruis!” roept een ander. Ze spotten met Hem en lachen Hem uit. Nee, ook
dat zijn geen vrienden van de Heere Jezus.
Er wordt nog meer geschreeuwd. Ook de overpriesters en de farizeeërs doen eraan mee… “Anderen
heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelf niet verlossen!” Een andere stem klinkt: “Als Hij de Koning van Israël is,
moet Hij nu maar van het kruis af komen, dan zullen wij Hem geloven!” Dan roept iemand: “Hij heeft op
God vertrouwd; laat God Hem dan nu verlossen!” “Ja, inderdaad, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods
Zoon!” reageert een ander. Nee, ook deze mensen, die zoveel weten over de komende Messias, zijn geen
vrienden van Jezus van Nazareth. Zij zijn vijanden van Hem.
Zijn er dan alleen maar vijanden bij het kruis? Is er dan niemand die Hem liefheeft?
Dat lijkt zo. Maar wat verderop staat een groepje vrouwen. Er staat ook een man bij. Ze kijken vol
ontzetting naar de Heere Jezus aan het middelste kruis. Vol verdriet en medelijden. Ze kunnen niet
dichterbij komen. De soldaten houden iedereen tegen. Toch kunnen ze zien wat er gebeurt. En ze
kunnen horen wat er door de mannen aan het kruis wordt gezegd. Hoor, één van de misdadigers spot
ook met Jezus. “Als U de Christus bent,” roept hij, “verlos dan Uzelf en ons!” En de andere misdadiger?
Spot hij ook? Nee, hij bestraft zijn vriend en zegt: “Vreest u ook God niet, terwijl u dezelfde straf krijgt
als ik? Wij hebben straf verdiend. Maar Deze heeft helemaal niets kwaads gedaan.” Hij neemt het voor
Jezus op. Hij kán niet meer spotten zo vlak voor de dood. Hij is gaan zien Wie er naast Hem hangt aan
het kruis. Dat het waar is wat er op het bordje boven Zijn hoofd staat geschreven. “Heere, gedenk aan
mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen zult zijn!” bidt hij dan. Het zijn twee misdadigers die daar hangen,
twee moordenaars. Maar wat een verschil! De ene is een vijand. De ander wás een vijand, maar is een
vriend geworden. Voor de poorten van de dood krijgt hij vergeving van al zijn zonden. “Heden zult gij
met Mij in het Paradijs zijn!”
De vrouwen bij het kruis hebben alles gehoord. Vol verdriet kijken ze naar het kruis. Daar hangt Hij, van
Wie ze allemaal zoveel houden. Die ze niet kunnen missen. Zal Hij ook tegen hen nog wat zeggen? Dan
kijkt Jezus hun kant op. Hij ziet zijn diepbedroefde moeder staan “Vrouw, zie uw zoon,” zegt Hij tegen
haar. Wat bedoelt Jezus? Wie is die zoon? Vlak bij Maria staat Johannes, de discipel. Johannes moet
voortaan voor Maria zorgen. Hoor maar wat Jezus zegt: “Zie uw moeder.” Vanaf het kruis zorgt de Heere
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Jezus voor Zijn moeder. Ondanks Zijn eigen lijden, denkt Hij nog aan Zijn vrienden en aan Zijn moeder.
Wat een liefde!
Het wordt wat stiller bij het kruis. Het is inmiddels twaalf uur en op het heetst van de dag. Op Golgotha
is geen schaduw. De zon brandt fel op de drie gekruisigden.
Maar wat gebeurt er nu? Ineens verdwijnt de zon. Het wordt donker, een diepe duisternis. Drie uur lang.
En dat midden op de dag… Wat is dat angstig en vreemd. Ook voor de mannen aan het kruis. Maar
vooral voor de Heere Jezus. Want nu wordt de strijd het allerzwaarst. God, Zijn Vader gaat bij Hem weg.
Niemand die Hem nog helpt. Geen vriend is er meer over. Maar Jezus' grootste vijand is er wel! Het is de
duivel. Hij valt Jezus aan met al zijn duivelse kracht. Jezus strijdt om Zijn kinderen te bevrijden uit de
macht van de boze. Hij strijdt om hun schuld te betalen. En Hij strijdt alleen. Niemand is er om Hem te
helpen. Uur na uur gaat voorbij, in duisternis en angst.
Als er drie uren van duisternis voorbij zijn, klinkt opeens weer Zijn stem als Hij roept: “ELI, ELI, LAMA
SABACHTANI!”
Er staan nog wat mensen op Golgotha. Zij hebben het ook gehoord en zeggen tegen elkaar: “Zou Hij Elia
roepen? We zijn benieuwd of hij komt!” Na de angst voor de duisternis kunnen ze nu weer spotten.
Nog een keer roept Jezus. “Mij dorst!” Nu komen de soldaten weer in actie. Eén van hen grijpt een spons
en doopt die in een vat met zure soldatendrank. Dan prikt hij de spons op een lange rietstok en houdt
hem voor Jezus’ mond zodat Hij kan drinken. Maar de mensen om het kruis protesteren: “Hou op en
laten we zien of Elia komt om Hem te verlossen!”
Maar Elia komt niet. Er gebeurt iets anders. De Heere Jezus roept het uit, voor vriend en vijand duidelijk
hoorbaar: “Het is volbracht!”
Vrienden en vijanden mogen het horen, moeten het horen: De strijd is gewonnen! De grootste vijand is
verslagen! De zonde en de duivel hebben hun macht verloren!
“Vader in Uwe handen beveel Ik Mijn geest.” Dan buigt Hij Zijn hoofd en sterft.
Plotseling beeft en schudt de aarde! De mensen rond de drie kruisen kijken elkaar aan. Ze worden bang.
Zelfs de Romeinse soldaten kijken angstig om zich heen. Ze weten niet wat ze hier van moeten denken.
De hoofdman van de soldaten, de centurio, heeft alles gehoord en gezien. Hij heeft gehoord wat Jezus
heeft gezegd, hij heeft gezien wat er allemaal gebeurd is nadat Jezus is gestorven. Nu roept hij in grote
verwondering uit, zo, dat iedereen het kan horen: “Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!”
De mensen die het ook gehoord en gezien hebben, gaan terug naar de stad. Ze slaan op hun borst, zijn
geschokt en voelen zich schuldig.
Zou het inderdaad mogelijk zijn dat deze vijandige mensen, deze onverschillige soldaten, door het
sterven van de Heere Jezus tot andere gedachten zijn gekomen? Zijn zij veranderd?
Tegen de avond komt een rijke man aanlopen. Aan zijn mooie kleren kun je zien dat hij een raadsheer is.
Naast hem loopt een andere man, een Schriftgeleerde, een overste van de Joden. De rijke man heeft een
brief in zijn hand. Hij laat het aan de soldaten zien. Ze kijken ernaar en knikken. Dan lopen de twee
mannen naar het middelste kruis. Ze nemen het lichaam van Jezus van het kruis af. Ze wikkelen Hem in
linnen doeken en nemen Hem mee. Ze dragen Hem voorzichtig en liefdevol. Je kunt zien dat ze van de
Heere Jezus houden. Ook de vrouwen, die tot het laatst toe bij het kruis hebben gestaan, volgen de twee
mannen. Het wordt al een beetje schemerig, de dag is bijna voorbij. Nog even en de sabbat begint. Snel
brengen ze daarom het lichaam van hun gestorven Meester naar het graf van Jozef, dat gelukkig dichtbij
is. Snel begraven ze hun geliefde Meester.
Vijanden brachten Jezus naar Golgotha, vrienden haalden Hem er weer vandaan. Wat een verschil,
vriend of vijand.
Er waren veel vijanden op de kruisheuvel Golgotha en maar weinig vrienden. Maar er werden op deze
plaats zelfs vijanden veranderd in vrienden. Wat een wonder!
Wat ben jij? Een vriend of een vijand van de Heere Jezus? Ben je van een vijand een vriend geworden?
Dan ben je veranderd. Want alle mensen, jij en ik, zijn als we geboren worden een vijand van God. Maar
op Golgotha is de grootste vijand van God verslagen: de duivel. Daar heeft Jezus door Zijn lijden en
sterven, betaald voor de schuld van Zijn kinderen. Daar is het weer goed geworden tussen God en de
mens. En daardoor is het wonder mogelijk, dat de Heere je van vijand verandert in een vriend!
Achtergrondinformatie
Mensen rond het kruis
Rondom het kruis staan diverse mensen, vijanden en vrienden van de Heere Jezus. In deze schets is
geprobeerd de omstanders wat dichter bij de kinderen te brengen. Dat is te merken in het
vertelperspectief. Omdat de geschiedenis bekend verondersteld wordt bij de kinderen, wordt niet alles
uitgelegd of behandeld. De omstanders die in de vertelling voorkomen zijn:
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Simon van Cyrene: de soldaten dwingen een voorbijganger de dwarsbalk naar Golgotha te verslepen.
Simon kwam juist van de akker. Hij was afkomstig uit Cyrene, de hoofdstad van Libië. In deze plaats is
volgens de geschiedschrijving een grote Joodse gemeenschap geweest met een eigen synagoge. Volgens
Markus 15: 21 schijnen de zonen van deze Simon, Rufus en Alexander, later volgelingen van de Heere
Jezus te zijn geweest. Of dit kruisdragen tot de bekering van Simon heeft geleid, is niet bekend. Er wordt
verondersteld dat de in Handelingen 13 genoemde Simon Niger dezelfde is als deze Simon, maar ook
dat is niet zeker.
Krijgsknechten: een Romeins escorte, dat de Heere Jezus begeleidde uit Jeruzalem naar Golgotha.
Pilatus zal er rekening mee gehouden hebben dat er wel eens oproer zou kunnen ontstaan. Daarom
kunnen we ervan uitgaan dat het er niet weinig zijn geweest. Pilatus probeerde met machtsvertoon de
Joden ontzag in te boezemen. Deze executie moest een voorbeeld zijn voor het volk. De kruisdood was
zelfs voor de Romeinen een afschuwelijke dood. De veroordeelde werd vooraf een verdovende drank
aangeboden. De kleren van de veroordeelden worden het eigendom van de dienstdoende soldaten. Ze
dobbelen over het kleed van de Heere Jezus, dat waarde heeft. Andere soldaten houden de menigte op
afstand, want het zou mogelijk zijn dat iemand zou proberen de drie gekruisigden te verlossen.
Deze krijgsknechten hebben alles gezien en gehoord en hebben een aandeel in de kruisiging gehad.
Nergens lezen we dat het ze iets gedaan heeft.
Voorbijgangers: Er is veel volk op de been. Er zijn er die blijven staan en het opschrift boven het kruis
lezen (Johannes 19). Er zijn er die hun hoofden schudden (Mattheus 27). Anderen lasteren Hem (Marcus
15). Ze worden hierbij aangevoerd door hun godsdienstige leiders.
Overpriesters, Schriftgeleerden, ouderlingen, farizeeën: De spot waarmee deze godsdienstige
leidslieden de Heere Jezus in Zijn laatste ogenblikken overladen, lijkt wat weg te hebben van een zekere
onrust. De Heere Jezus antwoordt niet. Ook al roepen ze in hun laaghartigheid uit dat Hij anderen wel
verlost heeft, maar Zichzelf niet kan verlossen. Ook al dagen ze Hem uit om de - in hun ogen grootspraak van de afbreking en wederopbouw van de tempel te bevestigen. Zelfs als ze uitroepen dat
zij Hem als Israëls Koning en Gods Zoon zullen erkennen als Hij Zichzelf zou verlossen, zwijgt Hij. De
verzoekingen doen denken aan de verzoeking in de woestijn.
Een aantal overpriesters maakt zich druk over het opschrift (Johannes 19). Pilatus heeft met dit opschrift
de Joden bewust willen beledigen. Hun Koning werd gekruisigd. Vandaar ook dat het opschrift in drie
talen stond. Iedereen kon het lezen.
Moordenaars: Ze waren allebei aan het lasteren, maar één kon op een gegeven moment niet meer
meedoen. De ander kon niet ophouden. Hierin komt Gods verkiezing openbaar. Twee zullen op de akker
zijn, de één zal aangenomen worden en de andere zal verlaten worden. (Mattheus 24: 40)
Er zijn verklaarders die veronderstellen dat er slechts één moordenaar gelasterd heeft en dat het
Mattheus’ gewoonte is om in het meervoud te vertellen.
Het lasteren van de ene moordenaar is het gevolg van de opstand tegen zijn kruisdood, alsof hem iets
onrechtvaardigs overkomt. De andere moordenaar heeft de woorden gehoord die Jezus bad: Vader
vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. Deze moordenaar is, ondanks zijn haat tegen de
Romeinen, wel eerlijk als hij zegt: “Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij
gedaan hebben.” Hij erkent Jezus als Messias en wordt gered, vlak voor het te laat is.
De vrouwen en Johannes : Bij het kruis staan ook bekenden, vrouwen en mannen. Sommigen worden
met name genoemd. Vier vrouwen noemen de evangelisten: Maria, de moeder van de Heere Jezus; de
zuster van Maria, namelijk Salome, de moeder van Jakobus en Johannes; nog een Maria, de vrouw van
Klopas en de moeder van Jakobus en Joses; Maria Magdalena. Als enige van de mannen wordt Johannes
genoemd. De opdracht van de Heere Jezus tot Zijn moeder en tot Zijn discipel is een liefdesopdracht.
Wat betoont Jezus een liefde tot Zijn moeder. Zelfs in de grootste pijnen heeft Hij oog voor Zijn moeder
en Zijn discipel. Aan de andere kant is Zijn opdracht ook een liefdesopdracht aan ons om in moeilijke
tijden oog voor elkaar te hebben, elkaar op te vangen en te troosten.
Toehoorders: Sommige mensen bij het kruis horen de Heere Jezus na de drie uur durende duisternis
roepen: ELI, ELI. LAMA SABACHTANI. Ze proberen de soldaten te weerhouden om de Heere Jezus te
drinken te geven. Ze denken dat Elia, de voorloper van de Messias, zal komen om Hem te verlossen.
Calvijn denkt dat de mensen niet uit onkunde spraken, maar met opzet Christus bespotten.
De hoofdman over honderd: Wij zien de kracht van het geweten in het voorbeeld van de hoofdman en
de mensen die Christus zagen sterven. De hoofdman verheerlijkte God en verklaarde dat ‘deze Mens’
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rechtvaardig was. Wij weten niet precies wat de aard was van de gevoelens die hier worden beschreven.
Wij weten niet hoe diep ze gingen en welke vruchten ze later voortbrachten. Eén ding is duidelijk: de
officier was ervan overtuigd dat hij het toezicht had gehad over een onrechtvaardige daad en dat er een
onschuldig mens was gekruisigd.
Jozef van Arimathea en Nicodemus: van Jozef van Arimathea weten we niets meer dan wat verteld
wordt rond de begrafenis van de Heere Jezus. Van Nicodemus weten we dat hij in de nacht tot Jezus is
gekomen. Nu, aan het einde van Zijn leven, komen deze twee mannen openbaar. Het verzoek van Jozef
om het lichaam van Jezus kan met het oog op de Romeinse wet door Pilatus niet geweigerd worden.
Jozef brengt het lichaam naar zijn eigen graf. Hij stond dat vrijwillig af voor de Heere Jezus. Ook
Nicodemus geeft vrijwillig zijn gaven: mirre en aloë, een mengsel van honderd ponden.
Golgotha
De juiste plaats van Golgotha is moeilijk te bepalen. Waarschijnlijk ligt het nu binnen de stadswijken of
even daarbuiten. Hoofdschedelplaats kan duiden op de vorm van Golgotha (in het Aramees gulgolta =
ronde steen, hoofd of schedel) Maar het kan ook genoemd zijn naar het feit dat daar vele schedels van
terechtgestelde misdadigers lagen. Waar en hoe het zij, in ieder geval is duidelijk dat de plaats dicht bij
de stad lag en aan de noordkant, waar de verschillende tuinen van de inwoners van Jeruzalem lagen.
Daar lag ook de hof van Jozef van Arimathea.
Bidden voor je vijanden
Christus bidt voor de onwetende Joden en Romeinen, die Hem kruisigen. Net zoals de Heere Jezus
moeten wij ook bidden voor onze vijanden. ‘Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze die u vervloeken;
doet wel degenen die u haten en bidt voor degenen die u geweld aandoen en die u vervolgen opdat gij
kinderen moogt zijn uws Vaders, Die in hemelen is’ (Mattheus 5: 44, 45).
De beschuldiging
De beschuldiging is met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters op een bord geschreven dat boven
de hoofden van de gekruisigden komt te hangen. Het zijn de drie bekende talen in Israël. Het Grieks is de
handelstaal, het Latijn is de officiële taal in het Romeinse rijk en het Hebreeuws is de officiële taal van de
Joden (naast het Aramees, dat als volkstaal wordt gesproken).
Drie uur duisternis
Er werd duisternis over de gehele aarde. We hebben hier niet te maken met een gewone
zonsverduistering, omdat het paasfeest altijd gevierd werd bij volle maan. De duisternis hier heeft een
bijzonder karakter gehad, vergelijkbaar met de Egyptische plaag. In de kroniek van Phlegon wordt er
melding gedaan van een grote zonsverduistering in het jaar 785 na de stichting van Rome waarin het
‘tegen de middag nacht werd, zodat men de sterren aan de hemel zag schijnen.’
Paasprogramma
Bij dit verhaal hoort een Paasprogramma dat als boekje bij deze handleiding verschijnt.
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Hemelvaart
Thema
Toelichting op het thema
In deze handleiding bij Kompas staan twee verhalen die gaan over christelijke feesten. Het eerste
verhaal gaat over het lijden en sterven van de Heere Jezus, wat we gedenken met Goede Vrijdag. Deze
vertelling gaat over Zijn Hemelvaart.
De geschiedenis van de Hemelvaart staat uitvoerig beschreven in Handelingen 1. In het Evangelie van
Lukas staat een korte beschrijving en in dat van Markus wordt dit heilsfeit in één vers beschreven,
Markus 16: 19. Johannes noemt het niet aan het eind van zijn Evangelie, maar wel staat er een
verwijzing in Johannes 6: 62.
Doel van de vertelling
De kinderen kennen de betekenis van Hemelvaartsdag. Ze weten waarom de Heere Jezus naar de hemel
is gegaan en wat Hij daar doet: bidden voor Zijn kinderen en Zijn Kerk regeren.
Introductie van het thema voor de kinderen
We geven drie suggesties om het thema te introduceren bij de kinderen.
1. Vraag aan de kinderen: “Waar denk je aan bij feest?“ Vraag daarna: “Wanneer vier je feest?”
Schrijf daarna op een groot blad ‘Feesten in de Bijbel’. Vraag aan de kinderen: Waaraan denk je
bij ‘feesten in de Bijbel? Of: “Welke feesten vieren wij in de kerk?” Schrijf die woorden op losse
blaadjes, die je erbij plakt. Daarna zet je ze met de kinderen in de juiste volgorde. Weten de
kinderen ook waar we bij deze feesten aan denken?
Hierna zeg je dat je over een van deze feesten gaat vertellen. Eventueel kun je zeggen dat je ze
straks gaat vragen over welk feest het verhaal ging (bij jonge kinderen).
2. Schrijf op een flap-over of bord onder elkaar: Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren.
Vraag of dit zo klopt. (Hemelvaartsdag ontbreekt). Vraag waaraan we denken bij elk van deze
feesten. Vraag ook of de kinderen weten hoeveel dagen er tussen de verschillende feesten
zitten.
Hierna zeg je dat je over een van deze feesten gaat vertellen. Eventueel kun je zeggen dat je ze
straks gaat vragen over welk feest het verhaal ging (bij jonge kinderen).
3. Na Zijn opstanding op de zondag is de Heere Jezus aan verschillende mensen verschenen. Vraag
aan de kinderen of zij iemand weten aan wie de Heere Jezus verschenen is. Schrijf die op een
bord of flap-over. Eventueel kun je ze, samen met de kinderen, daarna nog in de juiste volgorde
zetten.
Antwoorden:
− Maria Magdalena
− de vrouwen die naar het graf waren gegaan
− Simon Petrus
− de Emmaüsgangers
− de discipelen zonder Thomas
− de discipelen met Thomas
− de verschijning aan zeven discipelen aan de Zee van Tiberias
Verder staat in 1 Korinthe 15 nog geschreven over de verschijning aan meer dan
vijfhonderd mannen op één keer en van de verschijning aan Jacobus, de broer van de Heere
Jezus (1 Korinthe 15: 6 en 7).
Hierna zeg je dat je vandaag over nog een verschijning van de Heere Jezus gaat vertellen.
Zingen en lezen
Zingen
Psalm 24: 4 en 5
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Psalm 47: 1, 3 en 4
Psalm 68: 9 en 10
Psalm 110: 1, 2, 4 en 7
Psalm 21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 13
Psalm 132: 7, 9, 10, 11 en 12
Lied uit ‘Tot Zijn eer’:
De dag van onze Vorst brak aan
Lezen
Handelingen 1 : 4-14
Kerntekst
En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen en een wolk nam Hem weg van hun
ogen. (…)
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u
opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren
(Handelingen 1 : 9 en 11).
Vertelling
In de stad Jeruzalem zit een groep mannen bij elkaar. Het zijn de discipelen van de Heere Jezus. Het is
vandaag veertig dagen geleden dat de Heere Jezus uit de dood is opgestaan. Op de avond van die dag is
Hij voor het eerst aan hen verschenen. Ze weten het nog goed. Wat waren ze toen blij geweest! Hij was
niet dood, maar Hij was opgestaan! Daarna is Hij nog vaker bij hen gekomen.
Nee, zoals het was, voordat de Heere Jezus gestorven is aan het kruis, is het nu niet meer. Toen waren ze
altijd bij de Heere Jezus. Nu komt Hij maar af en toe bij hen. Dan vertelt de Heere Jezus Zijn discipelen
over het werk dat Hij gedaan heeft. Hij vertelt waarom Hij moest lijden en sterven. Maar ook dat Zijn
werk hier op aarde klaar is en dat Hij bij hen vandaan zal gaan, naar Zijn Vader in de hemel. Daar zal Hij
heen gaan om voor hen een plaats klaar te maken. En, ook al kunnen ze Hem dan niet meer zien, toch
zal Hij bij hen zijn. “Ziet,” heeft Hij gezegd: “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Ook nu zoekt de Heere Jezus Zijn discipelen weer op. Vandaag zal dat voor de laatste keer zijn, maar dat
weten de discipelen nu nog niet. “Jullie moeten in Jeruzalem blijven,” zegt de Heere Jezus, “totdat zal
gebeuren wat Mijn Vader heeft beloofd.” De Heere Jezus had Zijn discipelen al verteld wat dat was: Hij
zal hen de Heilige Geest sturen. Die zal straks voor altijd bij hen blijven. Die zal hen leren wat ze moeten
zeggen en wat ze moeten doen. Die zal hen troosten.
Dan neemt de Heere Jezus Zijn discipelen mee naar buiten. Daar gaan ze. De Heere Jezus gaat voorop en
Zijn discipelen volgen Hem, zoals ze dat drie jaar lang hebben gedaan. Hij wijst hen de weg, die ze gaan
moeten. Maar ze hoeven die weg niet alleen te gaan, want Hij is bij hen.
Ze lopen door de nauwe straten van Jeruzalem, naar de stadspoort. Als ze die door zijn gegaan, gaat het
de berg af, waarop de stad gebouwd is. Dan gaan ze het Kedrondal door, de beek de Kedron over, langs
de Hof van Gethsémané. Een paar weken geleden liepen ze hier ook. Wat is daar in die Hof veel gebeurd!
Maar nu lopen ze de Hof van Gethsémané voorbij en klimmen de Olijfberg op. De Heere Jezus spreekt
met Zijn discipelen. Hij zegt: “Blijf in de stad Jeruzalem en wacht daar op de belofte van Mijn Vader, die
jullie van Mij gehoord hebben.” Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest
gedoopt worden. En het duurt niet zo lang meer voordat dit zal gebeuren.
Maar de discipelen begrijpen niet wat hun Meester zegt. Ze vragen: “Heere, zult Gij in deze tijd het
koninkrijk van Israël weer oprichten? Zult U nu Koning worden over Israël, net zoals lang geleden David
koning was over Israël?” De discipelen denken dat de Heere Jezus nu Koning over Israël zal worden. Zal
de Heere Jezus dan geen Koning worden? Ja, maar Hij wordt geen aardse Koning. Hij zal Koning worden
in de hemel en daarvandaan zal Hij Zijn onderdanen, dat zijn Zijn kinderen, regeren. Daarvandaan zal Hij
Zijn onderdanen zegenen. Dat zal niet zo lang meer duren.
Hoor eens welk antwoord de Heere Jezus hen geeft. “Het komt u niet toe te weten de tijden of
gelegenheden die de Vader in Zijn Eigen macht gesteld heeft.” De Heere Jezus geeft hen op hun vraag
eigenlijk helemaal geen antwoord. Hij zegt alleen, dat die dingen voor Zijn Vader in de hemel zijn. Wij
zijn vaak zo nieuwsgierig naar allerlei dingen die helemaal niet goed zijn om te weten. De Heere wil dat
we bezig zullen zijn met het belangrijkste in ons leven. Dat we de Bijbel lezen en luisteren naar Zijn
stem. En dat we Hem zullen vertrouwen in alle dingen die wij niet weten.
De Heere gaat verder vertellen over de Heilige Geest. Hij zegt: “Maar gij zult ontvangen de kracht van de
Heilige Geest, Die over u komen zal, en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en
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Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Jullie moeten in Jeruzalem blijven totdat Ik Mijn Geest
gezonden zal hebben. En dan zullen jullie Mijn getuigen zijn. Dat betekent: Jullie zullen gaan vertellen
Wie Ik ben en wat Ik gedaan heb. Jullie zullen alles gaan vertellen wat jullie gehoord en gezien hebben:
de wonderen en de tekenen die Ik gedaan heb. Maar ook moeten jullie gaan vertellen over Mijn lijden en
sterven en opstanding en waarom Ik dat deed. Jullie moeten de mensen zeggen dat ze zich moeten
bekeren en in Mij geloven.” De discipelen mogen straks gaan vertellen aan anderen wat ze van de Heere
Jezus weten. Niet omdat ze dat van anderen hebben gehoord, maar omdat ze er zelf bij zijn geweest.
Omdat ze de Heere Jezus kennen. Kan jij dat ook? Vertellen over wat je van de Heere weet, vertellen Wie
Hij is, omdat je Hem hebt leren kennen?
“En,” gaat de Heere Jezus verder, ”daarmee moeten jullie gaan beginnen in de stad Jeruzalem. In die
stad, waar de mensen Mij verworpen hebben. Waar ze geroepen hebben: “Kruist Hem, kruist Hem!”
Want ook voor die mensen is er zaligheid door Mijn lijden en sterven.” Is dat geen wonder? Juist aan
mensen die niets met de Heere te maken willen hebben, moeten de discipelen gaan vertellen dat ze nog
zalig kunnen worden. Dat ze verlost kunnen worden van hun zonden. Het kan voor iedereen, ook voor
jou! Welke zonden je ook hebt gedaan, bij de Heere is vergeving.
Al pratend zijn ze op de top van de Olijfberg aangekomen.
Dan strekt de Heere Jezus Zijn armen uit over Zijn discipelen en zegent hen. Terwijl Hij dat doet , gebeurt
er iets wonderlijks. Kijk eens! De voeten van de Heere Jezus worden losgemaakt van de aarde en Hij
stijgt omhoog. De discipelen kijken hun Meester na. Al hoger en hoger stijgt de Heere. Steeds verder
gaat Hij bij hen vandaan. De discipelen blijven omhoog kijken.
Het laatste wat ze zien zijn de handen van de Heere Jezus, die zegenend over hen zijn uitgebreid. Zijn
handen met daarin de littekens van de spijkers, die in Zijn handen hebben gezeten. De tekenen in Zijn
handen, die herinneren aan Zijn lijden en sterven. Die laten zien hoe Hij ook voor hen de dood heeft
overwonnen.
Ze blijven Hem nakijken, totdat er een wolk komt waardoor ze Hem niet meer kunnen zien. Maar ook al
zien de discipelen niet wat er achter die wolk gebeurt, door het geloof weten ze toch, dat Hij door de
engelen wordt binnengehaald in de hemel. De engelen geven Hem de eer die Hij waard is. Ze weten dat
daar de mensen zijn, die al gestorven zijn en nu bij God in de hemel mogen wonen. Ook zij hebben de
Heere Jezus met blijdschap ontvangen en ze hebben Hem de eer gegeven, omdat Hij hen kocht met Zijn
bloed. Daar, in de hemel, is de Heere Jezus Thuisgekomen bij Zijn Vader. Daar heeft Hij de ereplaats
gekregen aan de rechterhand van Zijn Vader. Daar is Hij gekroond met eer en heerlijkheid. Nee, niet
zoals David een aards koninkrijk kreeg. Maar de Heere Jezus ontvangt een hemels koninkrijk, dat nooit
meer vergaat. Een koninkrijk, dat alleen maar meer onderdanen krijgt en waar nooit één onderdaan af
gaat. Hoor jij ook bij die onderdanen van Koning Jezus?
Daar staan de discipelen. Alleen. En toch, al wordt de Heere Jezus door Zijn Vader opgenomen in de
hemel, Hij vergeet Zijn kinderen op de aarde niet. Dat doet Hij nooit!
Terwijl de discipelen nog steeds omhoog kijken, staan er plotseling twee mannen in witte kleding bij
hen. “Gij Galilese mannen,” klinkt het, “wat staat gij, en ziet op naar de hemel? Deze Jezus zal alzo
wederkomen gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.” Wat kijken jullie omhoog alsof de Heere
Jezus ieder moment terug zal komen? Eens zal dat wel gebeuren: Hij komt terug! Op dezelfde manier,
waarop jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan. Zo zal Hij ook weer terugkomen.
En Wie zal er dan terugkomen? “Déze Jezus!” zeggen de engelen. “Dat is de Heere Jezus, Die jullie
hebben leren kennen hier op de aarde. Die jullie geroepen heeft. Die je hebt leren kennen als die grote
Profeet, Die jullie leerde. Van Wie jullie gezegd hebben: ‘Heere, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt de
woorden des eeuwigen levens.’ Dezelfde Jezus, Die jullie hebben zien lijden en sterven. Maar Die je ook na
Zijn opstanding weer gezien hebt. Die voor jullie de dood in is gegaan. Die jullie zonden verzoend heeft
en Die jullie nu naar de hemel hebben zien gaan. Daar is Hij aan de rechterhand van Zijn Vader, om daar
voor jullie te bidden. Maar… Hij komt terug! Diezelfde Jezus!”
Hoor je dat? Deze Heere Jezus komt eenmaal terug. Ben je daar blij om? Of wil je dat Hij nog heel lang
wegblijft? Hij komt om Zijn kinderen Thuis te halen. Maar als Hij terugkomt, is Hij ook de Rechter. Als je
dan niet voor Hem hebt gebogen, zul je door Hem geoordeeld worden. Hij is de Zaligmaker, Die je wil
verlossen van je zonden. Buig je knieën maar voor Hem!
Daar gaan de discipelen, terug naar Jeruzalem. Verdrietig, omdat hun Meester niet meer bij hen is? Nee!
Een paar weken geleden was het zo anders! Toen dachten ze dat het voor altijd voorbij was. Toen
dachten ze dat Hij dood was. Maar nu weten ze het: Hij leeft! Hij is daar in de hemel en daar regeert Hij.
Daar zorgt Hij voor hen. En ook al kunnen ze Hem dan niet meer zien, toch is Hij bij hen. Hij heeft het
Zelf gezegd: “En zie, Ik ben met ulieden al dagen tot aan de voleinding der wereld.” En ook: “Mij is gegeven
alle macht in de hemel en op de aarde.”
Daar in de hemel doet de Heere Jezus het werk van een Hogepriester. Hij bidt daar voor al Zijn kinderen.
Hij weet precies wat ze nodig hebben. En eens komt de Heere Jezus terug, zoals de engelen het tegen de
discipelen zeiden. Dan neemt Hij Zijn kinderen mee in de eeuwige heerlijkheid. Daar verlangt de Heere
Jezus naar. Hij bidt: “Vader, Ik wil dat die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat ze Mijn heerlijkheid
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mogen zien, die Gij Mij gegeven hebt.” Alle mensen, alle kinderen die Hem hebben leren kennen,
verlangen daar ook naar. Dan zullen ze altijd bij Hem mogen zijn.
Achtergrondinformatie

De Olijfberg
De Olijfberg (letterlijk: berg van de olijven) lag ten oosten van Jeruzalem, een sabbatsreis er vandaan.
Om op die berg te komen, moest je eerst het Kedrondal door, waarbij je de beek Kedron over moest
steken. Aan de voet van deze berg lag de Hof van Gethsémané, waar de Heere Jezus tot driemaal toe
had gebeden: “Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet Mijn wil,
maar Uw wil geschiede.” Daar was Hij gevangen genomen. Daar hadden Zijn discipelen Hem verlaten.
Ook de heuvel Golgotha lag in de omgeving van de Olijfberg.
De twaalven
Dit is een aanduiding voor de twaalf discipelen van de Heere Jezus. Hun namen vinden we in dit
hoofdstuk, in het dertiende vers. Ook worden zij genoemd in Mattheüs 10: 2-4. Hoewel Judas Iskarioth
hier – en ook op andere plaatsen – ontbreekt, worden ze toch ‘de twaalven’ genoemd. Na de hemelvaart
is hun getal weer aangevuld tot twaalf met de verkiezing van Matthias.
De Hemelvaart
De Hemelvaart wordt wel de tweede trap van Christus’ verheerlijking genoemd. Die verheerlijking was
begonnen bij Zijn opstanding uit de dood. Deze verheerlijking heeft betrekking op Zijn menselijke
natuur. Het was de mens Christus Jezus, Die ten hemel voer en gezet werd aan de rechterhand van God.
Naar Zijn mensheid is Hij nu in de hemel. Zichtbaar, lichamelijk bevindt Hij Zich daar, met macht
bekleed, met eer gekroond, om straks de volle heerlijkheid te ontvangen, wanneer Hij komen zal als de
Rechter van levenden en doden.
Ook Christus’ hemelvaart is een stuk van Zijn verlossingswerk. Hij voer op naar de hemel om Zijn
kinderen het heil te geven dat Hij voor hen verworven had. Hij bereidt Zijn kinderen een plaats in het
Vaderhuis waar vele woningen zijn, zodat zij straks mogen zijn waar Hij is. In de hemel zet Hij Zijn
Middelaarswerk voort. Dat werk zal Hij voltooien als Hij komt op de wolken en Hij al Zijn kinderen tot
Zich nemen zal in heerlijkheid. Hij is daar voor Zijn Kerk. Hij bidt daar als hun Hogepriester en stelt Zijn
offerande aan de Vader voor.
‘Opgevaren’ en ‘opgenomen’
‘Opnemen’ wordt in de Bijbel gebruikt als de mensheid van Christus benadrukt wordt; ‘opvaren’ als Zijn
Godheid nadruk krijgt. Opnemen ziet op een daad van Zijn Vader, opvaren op wat Hij Zelf doet.
De Heere Jezus ging zegenend heen
Voordat de Heere Jezus opvaart naar de hemel, strekt Hij eerst zegenend Zijn handen over Zijn
discipelen uit. Zo gaat Hij van hen heen. Als een Hogepriester, Die ook aan de rechterhand van de Vader
Zijn kinderen zegent.
Wederkomen
Zoals de Heere Jezus heenvoer naar de hemel, zal Hij ook eens weer terugkomen. Op de wolken van de
hemel. Daarvan hebben de engelen gezegd: ”Deze Jezus, Die opgenomen is in de hemel, zal alzo komen,
gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.” Op dezelfde manier, in Dezelfde Persoon. Dan
niet, zoals bij Zijn geboorte, in nederigheid, maar om te oordelen de levenden en de doden (Twaalf
Artikelen). Dan komt Hij als Rechter. Als Degenen aan Wie de Vader al het oordeel heeft overgegeven
(Johannes 5: 22).
Die dag van de wederkomst is voor de Heere Jezus ook de huwelijksdag, de dag waarmee Hij met Zijn
bruid, Zijn kinderen zal trouwen. Dan zullen ze voor eeuwig, met ziel en lichaam bij Hem zijn. Om Hem
voor altijd te loven en te prijzen voor alles wat Hij deed.
‘Heere zult Gij in deze tijd aan Israel het Koninkrijk weder oprichten?’
Terwijl de Heere Jezus Zijn discipelen voorbereidt op Zijn heengaan naar Zijn Vader in de hemel, zijn de
discipelen nog gericht op de aarde. Ze vragen of Hij nu een aards, werelds koninkrijk, zoals dat algemeen
door de Joden verwacht werd, zal oprichten. Zij willen overwinnen voordat zij gestreden hebben
(Calvijn). Daarbij beperken zij het Koninkrijk van Christus tot het vleselijke Israël, terwijl het tot aan het
uiterste der aarde moest worden verbreid.
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Bovendien willen ze meer weten dan God hen wil openbaren. Daarom berispt de Heere Jezus hen en
zegt: ”Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigene macht gesteld
heeft.” Het was een nieuwsgierige vraag. De discipelen wilden weten wat God verborgen wilde houden.
Dit geldt ook voor ons. Wij moeten tevreden zijn met wat de Heere ons openbaart en niet meer willen
weten dan dat.
‘Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden’
De Heere Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om in Jeruzalem te blijven totdat de Heilige Geest
gekomen zal zijn. Hij vergelijkt de uitstorting van de Heilige Geest met de doop van Johannes. Zoals
Johannes de mensen met water doopte, die hun zonden beleden en geloofden in de Messias tot
vergeving van hun zonden en vernieuwing van hun leven, zo zullen de discipelen gedoopt worden met
de Heilige Geest.
In de tijd van het Oude Testament was er regelmatig gewezen op de komst van de Heilige Geest. Zie
onder andere Jesaja 44: 3 en Joël 2: 28. Heel vaak wordt het beeld van water daarvoor gebruikt.
Mijn getuigen
In Lukas 24 staat dat de Heere Jezus tegen Zijn discipelen zegt: “Gij zijt getuigen van deze dingen,” (vers
48). Een getuige is iemand die zelf bij een bepaalde gebeurtenis is geweest. Hij heeft het met eigen ogen
en oren gezien en gehoord. Zo zullen de discipelen getuigen zijn. Getuigen van de wonderen die Hij
gedaan heeft, van Zijn lijden en sterven, van Zijn opstanding en ook van Zijn hemelvaart. Hun opdracht
was: de verkondiging van het Evangelie. Het woord ‘getuige’ betekent ook ‘martelaar’. Velen van hen
zullen om het getuigenis dat ze van de Heere Jezus geven, voor Hem sterven.
‘Een wolk nam Hem weg’
Tussen de Heere Jezus en Zijn kinderen zit geen ondoordringbare muur, maar slechts een wolk scheidt
Hem van hen. Aan de andere kant betekent het ook dat we niet mogen doordringen in dingen die de
Heere voor ons verborgen wil houden. (Vergelijk in het Oude Testament: de tabernakel, die door een
wolk bedekt werd).
Déze Jezus…
Dezelfde, Die de discipelen hier op de aarde, terwijl Hij bij hem was, hadden leren kennen… Die
gekruisigd was en gestorven, begraven, maar ook weer opgestaan. Die hen vertroost had en Zich had
geopenbaard als de Zaligmaker. Van Wie ze getuigd hadden: “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden
Gods.” Die ze hadden mogen leren kennen als hun Zaligmaker.
Tekstgedeelten die verwijzen naar Hemelvaart
Al in het Oude Testament is de hemelvaart van de Heere Jezus afgebeeld en zijn er heenwijzingen naar
dit feit. Zo werd Henoch weggenomen, zonder de dood te hebben gezien (Genesis 5: 24) en ging Elia in
een onweer naar de hemel.
Ook de opvoering van de ark naar Jeruzalem (2 Samuël 6) was een voorafschaduwing van de hemelvaart
van de Heere Jezus.
Ook Hooglied 4: 6 wijst naar de hemelvaart (zie de kanttekeningen bij dit vers). In Hooglied 4: 6 staat:
“Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot de mirreberg en tot de wierookheuvel.”
De kanttekeningen wijzen er bij dit vers op dat de Heere Jezus hier antwoord geeft op de vraag van de
bruid aan de Bruidegom (de Heere Jezus), waarom Hij nog zo lang wacht met de bruiloftsdag. Hij wijst
haar erop dat ze moet wachten op de tijd die hiertoe van eeuwigheid besloten is, de tijd van de
wederoprichting aller dingen. Intussen, zegt Hij, zal ik naar de mirreberg gaan (dat is: ten hemel varen),
waarheen de gelovigen dagelijks hun gebeden (die als een welriekende mirre en wierook zijn) opofferen
en heenzenden; Hij is daar hun Voorspraak bij de Vader.
Verder staat in Daniël 7: 13 dat Daniël in een nachtgezicht zag hoe eens de Heere Jezus de hemel binnen
zou gaan.
Ook in de Psalmen wordt geschreven over de hemelvaart (Psalm 24: 7-10, Psalm 47: 6, Psalm 68: 19).
Het zitten aan de rechterhand van God
De Heere Jezus heeft in de hemel de ereplaats gekregen. Hij zit daar aan de rechterhand van Zijn Vader.
Daarover staat in Psalm 110: 1: “De HEERE heeft gesproken tot mijn Heere: Zit tot Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.” Hij heerst, regeert daar.
Het nut van de hemelvaart
Als Priester is Hij Voorspreker bij de Vader (zie 1 Johannes 2: 1). Hij behartigt de belangen van Zijn volk.
Als Koning regeert Hij. Het Hoofd is Boven, de lidmaten zullen op Zijn tijd volgen. De hemelvaart is het
tastbare bewijs van de toekomstige hemelvaart van al Zijn kinderen. De Heere Jezus is in de hemel als
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Profeet, Priester en Koning. Hij zendt als Profeet Zijn Geest als een tegenpand. Het pand is de
hemelvaart (zie ook H.C. vraag en antwoord 49).
Christus’ Hogepriesterlijk werk in de hemel
Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt geschreven over het werk dat de Heere Jezus nu in de
hemel doet. “En Hij (Christus) zal hem (de arme) geven van het goud van Scheba, en Hij zal geduriglijk voor
hem bidden, de ganse dag. Hij zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal Hij hem zegenen“ (Psalm
72: 15).
In de brieven van Paulus wordt regelmatig verwezen naar de hemelvaart van de Heere Jezus en het
zitten aan de rechterhand van God. Bijvoorbeeld in Efeze 4: 8-10 en in Romeinen 8: 34b: “ja, wat meer is,
Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.” Ook in de brief aan de
Hebreeën wordt geschreven over de hemelvaart van de Heere Jezus en het werk dat Hij nu in de hemel
doet. Heel vaak wordt dan het verband gelegd met de tabernakeldienst en het werk dat de priesters
daar verrichtten en met name dat van de hogepriester (zie Hebreeën 4: 14, Hebreeën 6: 19b en 20,
Hebreeën 9: 24, Hebreeën 10: 12 en 13).
Verder kunnen we ook nog denken aan Stefanus, die de Heere Jezus zag, “staande ter rechterhand Gods”
(Handelingen 7: 56). Dit wijst erop dat de Heere Jezus altijd gereed is om Zijn kinderen te helpen.
‘Keerden weder naar Jeruzalem’
Dat was de opdracht die de Heere hen gegeven had. Ze moesten in Jeruzalem blijven totdat de Heere
Zijn belofte van de Heilige Geest te sturen vervuld had. De discipelen zijn gehoorzaam geweest en
hebben biddend de vervulling van die belofte verwacht.
‘Deze allen waren eendrachtelijk bijeen…’
Hiermee worden de elf discipelen van de Heere Jezus bedoeld, die in vers 13 bij naam genoemd worden
en waarvan we ook lezen in Mattheüs 10: 2-4. Zij worden vanaf nu ‘apostelen’ genoemd, wat betekent
‘gezondenen’. Ook hun vrouwen, als ze die hadden, zijn hierbij geweest. Verder waren er ook nog de
vrouwen die de Heere Jezus van Galilea gevolgd waren en Hem hadden gediend. Ook Maria, de moeder
van de Heere Jezus, wordt met name genoemd en Zijn broers. Hierbij moeten we denken aan de andere
zonen van Maria.
Antwoorden bij het werkboekje
Werkboekje -10
Kun jij je de dag nog herinneren dat koning Willem Alexander gekroond werd? Wat een feestdag was
dat! In de straten stonden militairen in het gelid om de nieuwe koning te eren. Prachtig gekleed liepen
de koning, koningin Maxima en de prinsesjes over de rode loper naar de kerk.
De dag waarop iemand gekroond wordt, noem je de kroningsdag. Hemelvaartsdag is ook een
kroningsdag. Het is de dag waarop wij eraan denken dat de Heere Jezus werd gekroond. Hij had geleden
aan het kruis, HIj was gestorven, Hij was opgestaan uit de doden. En toen kreeg Hij wat Hij verdiend had:
de kroon. Nu is Hij in de hemel. Daar regeert Hij als de Koning van de hemel en de aarde.
Elke koning heeft onderdanen. Alle Nederlanders zijn een onderdaan van koning Willem Alexander. Jij
dus ook. Koning Jezus heeft ook onderdanen. Die wonen niet in één speciaal land, maar over de hele
wereld. Ze horen bij Zijn hemelse Koninkrijk. Jij ook?
Wat gebeurde er?
Kies uit de volgende antwoorden:
wolk - Heilige Geest - bidden - veertig - engelen - Jeruzalem - Olijfberg - getuigen (= vertellen) opgenomen - discipelen
Tussen de opstanding en hemelvaart liggen veertig dagen.
De discipelen krijgen de opdracht dat ze moeten wachten in de stad Jeruzalem.
De discipelen zullen de Heilige Geest ontvangen.
De Heere Jezus zegt dat de discipelen van Hem zullen getuigen (of: vertellen) tot het uiterste van
de aarde.
5. De Heere Jezus neemt Zijn discipelen mee naar de Olijfberg.
6. Dan wordt de Heere Jezus opgenomen in de hemel.
7. De discipelen kijken de Heere Jezus na.
1.
2.
3.
4.
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8. Dan wordt Hij door een wolk weggenomen.
9. Bij de discipelen staan ineens twee engelen.
10. De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Daar bidden ze om de beloften van God.
Een gesprekje met je buurjongen
Sem, jouw buurjongen, gaat niet naar de kerk. Op een dag komt hij naar je toe en vraagt: “Gaan jullie nu
alweer naar de kerk? Het is vandaag toch donderdag?” Welk antwoord zou jij op de vragen van Sem
geven?
a.
c.
b.
Wat doet de Heere
Wat is dat,
Jezus daar?
Hemelvaartsdag?
Wat gebeurde er
toen?

a. Op die dag denken we eraan dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan.
b. De Heere Jezus zegende Zijn discipelen en toen werden Zijn voeten van de aarde losgemaakt en ging Hij
omhoog naar de hemel.
c. Hij zit aan de rechterkant van Zijn Vader. Hij bidt voor alle mensen die in Hem geloven, of God ze wil
helpen om Hem te gehoorzamen. Dit antwoord kan natuurlijk nog verder uitgebreid worden (zie bv. H.C.
vraag 49), maar voor jonge kinderen is dit het belangrijkste.
“Ik ben met je”
In Mattheüs 28 vers 20 staat: ”En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”
a. Wie worden er bedoeld met ‘ulieden’?
b. Wat betekent ‘al de dagen’?
c. Wat bedoelt de Heere Jezus met de ‘voleinding der wereld’?
d. Wat betekent ‘amen’?
e. Wat wilde de Heere Jezus tegen de discipelen zeggen?
f. Wat betekent dit voor jou? Kun je merken of de Heere bij je is, en hoe?
a. De discipelen.
b. Altijd, elke dag.
c. Tot Hij terugkomt, dat is de laatste dag dat de wereld bestaat. Zo lang leefden de discipelen natuurlijk
niet. Daarom zegt de Heere Jezus dit niet alleen tegen hen, maar tegen al Zijn kinderen.
d. Amen betekent: ‘het zal waar en zeker zijn’. Het is echt waar, wat Ik nu zeg.
e. Hij wilde zeggen: “Ik ben elke dag bij jullie.” Ook als Hij niet meer op de aarde is en ze Hem niet kunnen
zien, is Hij toch bij hen. Hij is in hun hart. Hij stuurt de Heilige Geest om hen te helpen.
f. De wereld is nog niet voorbij, dus de woorden van de Heere Jezus gelden nog steeds. Ze gelden ook voor
jou, als je de Heere liefhebt. Dan is Hij altijd bij je, elke dag. Je kunt dat het beste merken als je Hem in alles
nodig hebt. Als je niets zonder Hem kunt doen. Dan merk je ook dat de Heere naar je luistert en dichtbij je
is. Het betekent niet altijd dat je geen zorgen en verdriet hebt. Soms is dat er wel. Maar toch weet je dat je
daarmee bij de Heere mag komen en dat Hij voor je zorgt.
Feestdagen
Hieronder zie je de christelijke feesten die wij vieren, in het eerst vak. Zoek in het tweede vak de
betekenis van elk feest. Geef de vakken die bij elkaar horen dezelfde kleur.
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Feest

Betekenis

Advent

Opstanding van de Heere Jezus

Kerstfeest

De Heere Jezus gaat naar de hemel

Lijdenstijd

Uitstorting van de Heilige Geest

Goede Vrijdag

Geboorte van de Heere Jezus

Pasen

Sterfdag van de Heere Jezus

Hemelvaart

De weken voorafgaand aan het lijden en
sterven van de Heere Jezus

Pinksteren

De weken voorafgaand aan de geboorte van
de Heere Jezus

Woordzoeker
↑ van beneden naar boven
← van achter naar voren
schuin ↑ van beneden schuin naar boven
ENGELEN ↑
HEILIGE →
VEERTIG ←

BIDDEN ↑
DOOP ↑
GETUIGEN ↑
GEZONDEN ←
OPGENOMEN ↓ TROOST ←
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Oplossing: hemelvaart

Bijbelstudie +10

Lezen:
Lukas 24 : 50 - 53
Zingen:
Psalm 24: 4 en 5
Psalm 47: 1, 3 en 4
Psalm 68: 9 en 10
Psalm 110: 1, 2, 4, 7
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GEEST ↑
JERUZALEM ↓
WOLK ↓

Psalm 21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 13
Psalm 132: 7, 9, 10, 11 en 12
Suggestie voor een inleiding
Zie: suggesties voor inleiding op de vertelling bij -10.
Vragen en opdrachten

Lukas 24: 50-53
50 En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijne handen
opheffende, zegende Hij hen.
51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde,
en werd opgenomen in den hemel.
52 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem, met
grote blijdschap.
53 En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God.
Amen.

Naar de Olijfberg
1. Lees Lukas 24 vers 50.
a. Wie worden er met ‘hen’ bedoeld?
b. Wie is ‘Hij’?
c. Waar leidde Hij hen heen?
d. Wat deed Hij daar?
e. Wat is ‘zegenen’?
a. De discipelen van de Heere Jezus.
b. De Heere Jezus.
c. Buiten de stad, naar Bethanië, naar de Olijfberg.
d. Hij strekt Zijn handen uit en zegent hen.
e. Dat de Heere je goede dingen geeft. Dat kunnen dingen zijn in je dagelijkse leven of dingen in het dienen
van de Heere. De grootste zegen die de Heere geeft, is vergeving van je zonden en het eeuwige leven.
De zegen van de Heere Jezus
2. Lees nu Lukas 24 vers 51.
a. Wat gebeurde er toen Hij hen zegende?
Jezus:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

De discipelen:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

b. Denk je eens in dat jij bij de discipelen was geweest. Hoe zou jij je op dat moment hebben gevoeld?
c. Weet je waarom de discipelen blij waren?
a. Jezus ging van hen weg, naar de hemel. De discipelen aanbaden Hem en gingen naar Jeruzalem met
blijdschap in hun hart.
b. Stel het je eens voor… Zou je niet eerder verdrietig zijn geweest?
c. Die blijdschap had de Heere Jezus hen gegeven. Ondanks dat ze Hem niet meer bij zich hadden, had Hij
hen laten merken dat Hij hen niet alleen liet. Het moet ook wel een indrukwekkend gezicht zijn geweest
voor de discipelen. Hun Meester was echt hun hemelse Koning, daaraan konden ze niet meer twijfelen!
De discipelen bidden
3. Lees Handelingen 1 vers 13 en 14.
a. Waar waren de discipelen?
b. Wie waren daar nog meer?
c. Wat deden ze daar (vers 14)? Waar zouden ze om gebeden hebben, denk je?
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d. Hoe hebben ze dat gedaan? (2 dingen). Vertel eens wat die twee woorden betekenen.
e. Waarom konden ze zo bidden?
f. Kun jij je een moment herinneren dat je (alleen of met anderen) ook zo hebt gebeden?
a. In de opperzaal in Jeruzalem.
b. Behalve de elf discipelen (hun namen worden genoemd), waren daar de vrouwen en ook Maria, de
moeder van de Heere Jezus en Zijn broers.
c. Ze hebben samen tot de Heere gebeden. Er staat dat ze Hem smeekten. Waarschijnlijk hebben ze Hem
gesmeekt of Hij Zijn belofte wilde vervullen (om de Trooster Die zou komen).
d. Er staat: ‘eendrachtiglijk en volhardende’. Eendrachtiglijk: als één man, volhardende: aanhoudend,
voortdurend.
e. De discipelen en de vrouwen vroegen de Heere om iets dat Hij Zelf beloofd had. En daarom konden ze zo
volhardend bidden, want ze wisten dat Hij het zou geven.
f. Je mag volhardend bidden om dingen die de Heere in Zijn Woord belooft. Dan weet je dat Hij ze ook
geven wil op je gebed.
Eens komt Hij terug!
4. Lees samen Handelingen 1: 11.
a. Wat zeiden de engelen tegen de discipelen?
b. Wat bedoelden ze daarmee?
c. Wat komt Hij dan doen?
d. Als je deze tekst leest, wat denk jij dan?
a. Dat de Heere Jezus ook weer terugkomt, op dezelfde manier waarop de discipelen Hem naar de hemel
hebben zien heenvaren.
b. Dat de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel.
c. Hij komt dan als Rechter en Hij zal de wereld en alle mensen oordelen. De mensen die in Hem hebben
geloofd, mogen met Hem mee naar de hemel. Ze zullen daar altijd bij Hem mogen zijn. De mensen die niet
in Hem hebben geloofd, zullen voor altijd zonder Hem moeten leven, in de hel.
d. Sommige kinderen zullen misschien aangeven dat ze hopen dat de Heere Jezus nog niet terugkomt.
Bijvoorbeeld omdat ze de Heere nog niet persoonlijk kennen, of omdat de wederkomst voor kinderen
sowieso spannend is. Kinderen leven sterk in het hier en nu. Wijs ze er op dat ze nu nog de mogelijkheid
hebben tot de Heere bekeerd te worden en dat de Heere hun bekering ook wil. Daarom mogen ze vandaag
Gods Woord nog horen, ook op de vereniging! Andere kinderen zullen mogen zeggen dat ze de Heere
liefhebben. Mogelijk zijn er ook kinderen, die uitzien naar Zijn wederkomst. Laat ook vertellen waarom.
Waarom Hemelvaartsdag?
5.
Waarom vieren jullie
Hemelvaartsdag?
Waar denken jullie
dan aan?

a. Wat zou jij op deze vraag antwoorden als een jongen of meisje uit jullie straat die niet naar de kerk
gaat je dat vroeg?
Op die dag denken we eraan dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan. Hij was op aarde om te lijden en
te sterven voor onze zonden. Toen Hij dat gedaan had, kon het weer goed worden tussen God en mensen.
Hij is nu in de hemel, daar bidt Hij voor alle mensen die in Hem geloven en daar regeert Hij over Zijn Kerk.
b. Wat heb jij er zelf aan dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan?
Als je de Heere nog niet persoonlijk kent, betekent het dat je Hem nog kunt leren kennen. De Heere Jezus
bidt Zijn Vader om de bekering van mensen die nu nog vijanden van Hem zijn. Hij bidt ook dat Zijn
Koninkrijk vol zal worden met mensen (vgl. Psalm 68: 19). Als je de Heere lief mag hebben, mag je weten
dat Hij daar aan de rechterhand van Zijn Vader is om ook voor jou te bidden, om je te bewaren voor de
vijanden (wereld, duivel en je eigen boze hart). Dat Hij vanuit de hemel jou regeert door Zijn Woord en
Geest. Dat Hij daar in de hemel is om voor jou een plaats te bereiden (zie ook HC vraag en antwoord 49). De
Heere leert je door Zijn Geest de dingen zoeken, die Boven zijn, waar Hij is; Hij leert je verlangen naar Hem.
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