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HC19: De regering van de Koning 
Schriftlezing(en): Handelingen 1:4-11 en 2:22-36, Tekst: Hand. 2:33 
Zingen: Ps. 110:1 en 2, Ps. 68:9, Ps. 130:1 en 3, Ps. 68:2 en 10, Ps.73:12 
 

Hoofdpunten van de preek 
Aardse koningen regeren (soms) tot hun dood. Jezus regeert vanaf Zijn dood en opstanding.  

1 Troon [V&A19.50 – Hand. 2:33] 
Jezus’ werk ná Zijn dood en opstanding mag niet onderbelicht blijven. Daarom de 
vraag: waarom wordt ‘daarbij gezegd?’ De verlossing door Jezus en Zijn regering 
horen bij elkaar. 

Jezus bewijst Zich dáár, aan Gods rechterhand en van Zijn troon, als het Hoofd 
van Zijn kerk op aarde. Een bemoedigend perspectief! Christus’ gemeente heeft 
één hoofd. 

De Vader regeert door Christus alle dingen. Dit zit achter Gods genadige voorzorg (HC9,10). 
Alle dingen die Vaders kinderen op aarde meemaken, worden door de Zoon bepaalt.  

2 Kroon [V&A19.51 – Hand. 2:33m] 
Veel zien wij niet, maar dít wel: Jezus met eer en heerlijkheid gekroond 
(Hebr.2:9)! De HC stelt een herkenbare vraag: wat heb je eraan? Dat 
staat/ valt met het woord ons Hoofd. 

Christus’ gemeente leeft van de Kroon. Als Hoofd giet Hij royaal en 
overvloedig Zijn gaven uit in alle lichaamsdelen. Gaven om Zijn lichaam te 
zijn en te dienen in Zijn rijk. 

Christus’ gemeente wordt beschermd door de Kroon. Ons Hoofd heeft alle macht... en 
beschermt daarmee Zijn gemeente voor alle vijanden. De hel zal haar niet overweldigen.  

3 Scepter [V&A19.52 – Hand. 1:11b] 
De scepter vertelt van Christus soevereiniteit. Hij komt om de wereld te 
oordelen. Uitgerekend nu leert de HC wat de christen daarin troost. 
Christus maakt scheiding.  

De troost is dat Christus Dezelfde is. De komende Rechter is de Redder Die 
aan het Kruis stierf in het gericht van God. Hij droeg dit ultiem oordeel en 

nam zo mijn vloek weg.  

Wie Christus’ heerschappij blijft verwerpen zal zelf eeuwig veroordeeld. Christus neemt 
mij en alle uitverkorenen tot Zich: dat is eeuwige, hemelse blijdschap en heerlijkheid.  


