Sing vooraf staande: Psalm 2:6 (p. 7)
7

Kom, dien die HEER en wees in Hom verblyd / met blydskap wat Hom huldig as die HEER,
en kus die Seun in onderworpenheid, / buig jul voor Hom met vrees en bewing neer.
Want ligt’lik kan Gods gramskap jul verteer / net soos ’n vuur, eers alte klein geag.
Welsalig wie Hom huldig as hul HEER, / wie by Hom skuil en op sy bystand wag.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die
kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm: Skrifberyming 18-7:1, 12 (45:1, 12)
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Hy het my die stad getoon, / groot en van die hemel dalend,
en, deur God se ligglans skoon, / soos ’n kleurgesteente stralend,
helder soos ’n kristallyn / wat in al sy klaarheid skyn.

12

Daar sal in die heiligdom / niemand wat die kwaad bedrywe,
ooit of immer binnekom. / Hul van wie die naam geskrywe
in die Lewensboek sal staan, / hulle sal daar binnegaan.

Gebed







Doksologie:
Aanbidding:
Skuldbelydenis:
Vergifnis:
Dank:
Smeking vir die nood van die gemeente en voorbidding vir die kerk,
owerhede en sondige wêreld, asook die beroep op die beloftes van God:
Algemene bede:

Verligting van die Gees ter wille van die Woorddiens:

Amen.

Psalm 43:3, 4 (p. 220)
3

Send, HEER, uit hemelse geweste / u lig en waarheid neer op my!
Laat dié my bring na Sions veste, / want daar is ’t my die allerbeste,
waar ek, u woning ingelei, / my in u diens verbly.
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Dan gaan ek in na Gods altare, / tot God, my God, my vreugdeen lied;
dan speel ek met die harpenare, / dan ruis vir U my blye snare –
vir U wat my, ná kort verdriet, / ’n eewge vreugde bied.

Skriflesing:

Johannes 16

Teks:

Johannes 16:7; Kategismus Sondag 18
Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan;
want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as
Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur. (Johannes 16:7 AFR53)

Daar was ’n tyd in die geskiedenis toe dit maar donker gegaan het met die kerk van die Here,
want die gelowiges is gehaat en vervolg. Tydens hierdie vervolginge het die Christene
vasgehou aan die hemelvaart van die Here Jesus Christus.
 Wanneer die leeus hulle uitmekaargeskeur het, was dit hulle ligpunt dat hulle
verskeurde liggame saam met die Here Jesus sal wees by die wederkoms.
 In ons tyd is daardie beloftes en vooruitsigte van die opstanding uit die dood nog net
so waar en vas – en daarom moet ons aan dieselfde dinge vashou.
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Ons beleef nou ’n tyd waar die wêreld met sy manier van dink en glo in die kerk ingedring het
en die toekoms van die kerk begin donker maak:
 Daar is uitsprake dat “daar ’n hoofstroom in ons land aan die gang is en dat ons nie
meer so aan die Bybel moet vasklou dat ons uit die bus uitval nie”.
 Daar is kerkleiers wat leer dat baie dinge in die Bybel verbygegaan het en dat dit nie
meer geldend is vir ons wat in die moderne tye lewe nie.
 Daar is ook die groep vir wie die geloofswêreld ’n wêreld geword het waarin hulle so
aan hulle eie belange en behoeftes dink dat hulle nie meer bereid is om in
gehoorsaamheid voor God te kniel nie.
Dan
is daar baie mense vir wie dit in geloof gaan oor die uiterlike, veral dan oor dinge

soos vorm en selfgemaakte tradisies.
 Vir ’n aantal mense gaan dit in die geloof oor materiële dinge.
Die duiwel is nie so dom as wat ons graag wil dink nie. Die magte van die antichris het lankal
– soos wat God dit in die Bybel vooruitgesê het – begin om die grense tussen die kerk en die
wêreld uit te wis. Eintlik wil hy met oëverblindery die indruk skep dat die wêreld en die
koninkryk van God dieselfde ding is.
Let op hoe dit gebeur:
 Die bedoeling van die politieke klimaat oor die hele wêreld is niks anders nie as om
hemel op aarde te skep soos wat mense dit verstaan.
 Om dit te kan doen, word die Christelike geloof doodgesmoor en ander gelowe en
gedagteringtings in die plek daarvan gepropageer.
o Vroeër het die kommunisme ’n slagspreuk gehad dat die Christelike geloof
opium vir die volk is, want dit verskraal die produktiewe aanhang van die
burgers van die land se steun aan die staat as welvaartskepper.
o In die jongste tyd is die aanslag so dat al die heidense gelowe meteens ook ’n
sogenaamde Christelike inslag kry, of daarmee gelykgestel word.
 Die hemel kom dus vir die moderne filosowe in die gelykheid van gawes en besittings
tydens hierdie lewe.
o Alle leerstellings wat verantwoording aan die enigste ware God en oordeel deur
Hom oor die mens se gebrek aan getrouheid en gehoorsaamheid aan Hom
propageer, word uitgefaseer.
Die feit is dat hierdie lewe verbygaan, en dat dit nie help om hier alleen ’n hemel – of ewige
toekoms – te probeer bou nie, want aan die einde van die tyd gaan al ons stelsels op die
aarde in duie stort – en wat bly dan oor?
Onder sulke omstandighede hoor ons die woorde van die Bybel waar ons vermaan word om
in hierdie lewe en in die toekomstige een op Christus te hoop, anders is ons die ellendigste
van alle mense.
Dit is waar die hemelvaart en die twee nature van die Here Jesus Christus inpas.
 Die hemelvaart van Christus leer ons dat daar aan die einde van die tyd voorsiening is om
weer ons liggaam en siel te verenig en dan verder te lewe sonder om weer dood te gaan.
o Ons hoef dus nie so angsvallig aan hierdie lewe vas te klou, en dit wat ons hier
gebied word, die een en die al te maak nie.
Toe
die
Here Jesus weggevaar het, het die dissipels vir Hom gestaan en kyk. Wat het

hulle gesien?
o Hulle het gesien dat Hy met sy liggaam daar by hulle gestaan het. Hy het sy
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liggaamlike hande opgetel en hulle geseën en toe het Hy weggevaar. Let wel:
Jesus is met sy menslike liggaam hier weg.
Terwyl Jesus (met sy menslike liggaam) tussen ons gebly het, het Hy gesê dat Hy moet
weggaan, want as Hy nie weggaan nie, sal die Trooster nie na ons kom nie; maar as Hy
weggegaan het, sal Hy die Trooster na ons toe stuur (v. 7).
Hy het ook gesê:
Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat Ek die wêreld
en gaan na my Vader. (Johannes 16: 28 AFR53)
Wat weereens belangrik is om op te let, is dat Jesus nie gesê het dat Hy net in sy Godheid
teruggaan hemel toe nie. Hy het gesê dat Hy gaan, met ander woorde soos wat Hy daar voor
hulle gestaan het. Die dissipels het dus verstaan dat Hy as volledige mens (met liggaam en
siel) teruggaan hemel toe.
Dit het toe so gebeur. Die tyd het aangebreek dat Jesus gekruisig is. Sy werk op die aarde
was voltooi.
 Maar dit was nie gedoen vir die aarde nie – dit was gedoen om vir die uitverkorenes ’n
woonplek in die koninkryk van God te verseker.
Daarom
is Jesus met sy liggaam terug na die heiligdom van sy Vader om te heers

totdat al sy vyande onder sy voete gestel is.
Die dissipels was baie bekommerd. Hulle was baie bang dat daar met die hemelvaart ’n
versteuring van die verlossingswerk sou kom.
 Sou die Here se liefde nie verkoel as Hy nie meer hier by hulle is nie?
 Moet nou nie dink dat net die dissipels so iets sou dink nie. Ons dink presies dieselfde
dinge. Lees maar wat vra ons in die Kategismus vraag 47: “Is Christus dan nie by ons
tot aan die einde van die wêreld soos Hy beloof het nie?” Ons het dus dieselfde
bekommernisse.
In die antwoord op hierdie vraag bely ons twee dinge:
 Die eerste is dat dit waar is dat Jesus met sy liggaam weggevaar het.
o Met ander woorde die Here het nou nog (op hierdie oomblik) sy menslike
liggaam!
o Hy het dit nie iewers na die hemelvaart verloor nie.
 Die tweede is dat Jesus ook God is, al het Hy nog steeds ’n menslike liggaam.
o Al is sy liggaam van die aarde af weg, bly Hy kragtens sy Godheid alomteenwoordig.
o Jesus Christus is dus binne en buite sy mensheid.
o Hy is dus nog steeds by ons al het Hy weggevaar.
o Daarom sal sy liefde vir ons nie verkoel nie.
Dit staan ook so geskryf in Matteus 28:20:
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.
(Matteus 28:20 AFR53)
Hy bly ’n God van nabyheid.
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Dit klink dalk vir u na ’n akademiese belydenis, maar dink nou net daaraan wat al met die kerk
in ons geskiedenis sou gebeur het as Christus nie met ons was nie. Maar ons is nog steeds
bewaar omdat sy Godheid, majesteit genade en Gees nooit van ons af weggegaan het nie.
 Die moontlikhede is onberekenbaar hoe ons in dwaalleer of totale ongeloof sou kon
verval as die Here Jesus nie daadwerklik met sy koningskap en regering vlak by ons
was nie.
 Al die voorregte wat ons het deur die inwoning en leiding van die Heilige Gees sou nie
bestaan het as die Here nie by ons was nie.
Romeine 8:35 pas hier:
Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Vervolging of verdrukking of benoudheid of gevaar of swaard? (Romeine 8:35 AFR53)
Dit is dus nie verkeerd om te glo dat Jesus Christus se menslike liggaam in die hemel is,
terwyl Hy met sy Godheid in die hemel en op die aarde is nie.
In ons belydenisskrifte bely ons hierdie saak: Die Here Jesus se Godheid kan deur niks
ingesluit word nie en ook deur niks uitgesluit word nie.
 Die Here is alomteenwoordig. Die Here Jesus is deur die Heilige Gees by ons
teenwoordig.
Hy
berei ons voor vir die hiernamaals. Ons belydenis noem die Heilige Gees ’n

teëpand. Die bedoeling is dat Jesus met sy menslike liggaam van ons af weggegaan
het maar sy Heilige Gees as ’n teëpand gestuur het.
 God die Heilige Gees leef in ons; Hy woon in ons; Hy werk in ons liggaam en siel.
 Daarom mag die gees van die wêreld net nie in ons gevind word nie.
o Die gees van die wêreld dink aan sonde.
o Daarteenoor laat die Heilige Gees ons vir die koninkryk van God leef.
Kom ons pas dit toe:
 Dit beteken dat ons gereinig is deur die bloed van die Here Jesus Christus en deur die
Heilige Gees gelei word om met die wederkoms met liggaam en siel op te staan om tot
in ewigheid in God se koninkryk te lewe.
 U het geen rede om te twyfel of u liggaam sal opstaan nie.
o Die Here Jesus se opstanding het dit reeds bewys.
o Sy hemelvaart het die rigting aangewys waarheen ons gaan met die opstanding
wanneer die Here Jesus op die wolke verskyn.
Natuurlik sal daar verskil wees, want ons is nou sondig en dan sal ons verheerlik wees.
Laat ons dan gewaarsku en getroos wees deur die woorde van Kolossense 3:
 Ons lewe is saam met Christus verborge in die hemel.
 Daar is net een manier om ewig in die hemel te kan lewe met liggaam en siel en dit is
deur die Here Jesus Christus.
 Diegene wat hulleself dien, of wat ongelowig is, sal hierdie heerlikheid nooit sien nie.
 Jesus Christus alleen is die Weg en die Waarheid en die Lewe.
Kom ons lees Kategismus Sondag 18 en die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 18 saam.
Vraag 46: Wat verstaan jy onder: wat opgevaar het na die hemel?
Antwoord: Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die hemel
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opgeneem (a) en Hy is vir ons daar ten goede (b) totdat Hy terugkom om reg te spreek
oor die lewendes en die wat alreeds gesterf het (c).
(a) Hand 1:9; Mark 16:19; Luk 24:51: (b) Heb 9:24; 4:14; Rom 8:34; Kol 3:1. (c) Hand 1:11; Matt 24:30.

Vraag 47: Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy ons
beloof het nie (a)?
Antwoord: Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie
meer op aarde nie (b), maar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy
nooit meer van ons af weg nie (c).
(a) Matt 28:20. (b) Heb 8:4; Matt 26:11; Joh 16:28; 17:11; Hand 3:21. (c) Joh 14:18; Matt 28:20.

Vraag 48: Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee
nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie?
Antwoord: Nee, glad nie. Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is
orals teenwoordig (a). Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome
mensheid (b) is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly.
(a) Jer 23:24; Hand 7:49. (b) Kol 2:9; Joh 3:13; 11:15; Matt 28:6.

Vraag 49: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is (a). Ten
tweede dat ons ons menslike natuur in die hemel as ’n betroubare waarborg het dat Hy,
as die Hoof; ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem (b). Ten derde dat Hy sy Gees as
waarborg na ons toe stuur (c) deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus
is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (d).
(a) 1 Joh 2:1; Rom 8:34. (b) Joh 14:2; 17:24; 20:17 2:6. (c) Joh 14:16; 16:7; Hand 2:33; 2 Kor 1:22; 5:5
(d) Kol 3:1.

NGB Artikel 18: DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS
Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete
inderdaad vervul het deur sy Seun in die wêreld te stuur op die tyd deur Hom bepaal. Hy
het die gestalte van ’n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword (Fil 2:7) deur
werklik ’n egte menslike natuur, met al sy swakhede maar sonder sonde, aan te neem. Hy
is in die liggaam van die geseënde maagd Maria deur die krag van die Heilige Gees en
sonder die toedoen van ’n man verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref, die
menslike natuur aangeneem nie, maar ook ’n egte menslike siel om so ’n werklike mens te
wees.
Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om altwee te red, aangesien albei
verlore was. Teenoor die kettery van die Wederdopers, wat ontken dat Christus die
menslike vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en
die bloed van die kinders deelagtig geword het (Heb 2:14), dat Hy, wat die vlees betref, ’n
nakomeling van Dawid is, as mens gebore is uit die geslag van Dawid (Hand 2:30 en Rom
1:3), ’n vrug van die moederskoot van Maria (Luk 1:42), gebore uit ’n vrou (Gal 4:4), ’n
spruit van Dawid (Jer 33:15), ’n loot uit die wortels van Isai (Jes 11:1), van die geslag van
Juda afstam (Heb 7:14), uit die Jode as mens gebore (Rom 9:5), uit die geslag van
Abraham, aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneem het in alle opsigte – maar
sonder sonde, aan sy broers gelyk geword het (Heb 2:17 en Heb 4:15). Ons bely
inderdaad dat Hy waarlik ons Immanuel is, dit wil sê: God met ons.
Amen.
Slotgebed
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Here, seën en behoed ons. Rig ons en lei ons in waarheid en geregtigheid. Leer ons om lief
te hê en te dien. Leer ons om onsself te verloën, sodat U meer word, en ons minder word.
Ons bid dit om Jesus Christus ontwil.
Amen.
Slotpsalm 65:2 (p. 314)
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Dis waar, ’n donker skuldverlede / leef in ons heugenis;
maar al ons ongeregtighede / word deur U uitgewis.
Welsalig wie in skuld verlore, / versoeningswoord hoor ruis;
vir wie U uitkies, lank tevore, / ’n woonplek in u huis.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die
Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
Dr MJ du Plessis
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