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HC18: De kroning van de Koning (en daarna). 
Schriftlezingen: Johannes 14:1-6, 16:5-15, Hand. 1:4-12 Tekst: Hand. 1:9 
Zingen: Ps. 150:1, Ps. 47:3, Ps. 72:1 en 10, Ps. 89:7 en 8:, Ps. 73:12 
 

Hoofdpunten van de preek 
Hemelvaart is de kroning van onze Koning. Wat doet Hij vanaf de troon? 

1 Opgenomen (V&A18.46 – Hand. 1:9) 
Op aarde is de lichamelijke kant van Jezus’ werk klaar. Nu Hij heeft geleden, wordt Hij door 
de Vader opgenomen wanneer Hij heengaat. De Vader aanvaardt het werk van de Zoon. 

Jezus wordt opgenomen voor het oog van Zijn leerlingen. Zij zijn getuigen dat Hij echt in 
Gods hemel is opgenomen. In de hemel is Hij op Zijn plaats voor discipelen op aarde.  

2 God met ons (V&A18.47,48 – Matth. 28:20) 
Hoe is Christus met ons? Vanuit de hemel is Hij ons meer nabij dan ooit op aarde. In de 
hemel is de troon van God. De ver-Heer-lijkte regeert en is altijd met de Zijnen.  

Met Zijn Goddelijke macht draagt Hij ons, met Zijn majesteit heerst Hij over alle machten. 
Met Zijn genade blijft Hij nabij en met Zijn Geest getuigt Hij met onze geest. 

3 Voorspraak (V&A18.49a – Rom. 8:34) 
In Gods hemel bidt Christus. Hij is dé advocaat die voor ons pleit ten overstaan van God. 
Door Hem mogen wij vrijmoedig tot God naderen.  

Hij geeft de hulp die we nodig hebben. Dankzij Christus die voor ons bidt – is niets en 
niemand in staat om ons te scheiden van Gods liefde. 

4 Lichamelijke garantie (V&A18.49b – Joh. 14:3) 
Met Christus is ons lichamelijke bestaan in Gods hemel aanwezig. Hij kán daar zijn in Zijn 
verheerlijkt lichaam waar alle zwakte vanwege de zonde weg is. Hij maakt plaats gereed. 

Christus’ lichamelijke aanwezigheid in de hemel is de zekerheid voor ons op aarde dat wij 
in Zijn hemelrijk zullen komen. Het Hoofd kan namelijk niet zonder lichaam. 

5 Geest-elijke garantie (V&A18.49c – 2 Kor. 5:5) 
Christus kan de beloofde Geest alleen sturen als de Vader Zijn werk op aarde overneemt. 
Om deze en andere gaven te geven, moet Hij eerst neerdalen alvorens op te varen. 

De Geest die Hij zendt en Die wij ontvangen is een onderpand. God geeft zekerheid in het 
geloven. De Geest is van Vader en Zoon en richt zich daarom altijd op God. En Hij is boven... 

 


