
’n Hemelvaart oortuiging vir vandag. 

Teksgedeelte:  Johannes 6: 60 - 71

Teksvers: Johannes 6: 62


1. Inleiding 
Hemelvaart is vandag iets wat amper 
ongesiens verbygaan. Ons weet dit is nie 
meer ’n publieke vakansie dag nie. En dat 
daar maar min gemeentes en gelowiges is wat 
wel nog bymekaar kom op hierdie. Een van 
die probleme met hemelvaart is natuurlik 
eenvoudige ateïstiese wetenskap wat al so 
beslag gelê het op menslike denke. Vir die 
persoon waarvoor die moderne 
wetenskapsbeskouing die alfa en omega is, 
raak dit al hoe moeilike om aan die 
bonatuurlike sake wat in die skrif geopenbaar 
word vas te hou. 


Daarom is hemelvaart soos verskeie ander 
bonatuurlike verskynsel uit die Woord, amper 
vir die moderne mens ’n verleentheid. 
Moderne mense met al hulle kennis oor 
astrofisika vind dit moeilik om te bly glo dat 
die Here op ’n tipe hemelse hysbak 
weggegaan het van die aarde af. Tog is hierdie 
twyfel en ongeloof heeltemal te wagte. 
Trouens ons teks begin juis vanaand waar 
Jesus Christus tydens Sy aardse bediening 
hierdie ongeloof en verbaasdheid voorspel. En 
dit doen Hy voor die hemelvaart dan nog eers 
plaasgevind het. 


Kom ons luister na die Here Jesus se lering 
rondom hierdie saak. Want in liefde maak 
Christus nie ’n losstaande, moeilik 
verstaanbare stelling nie. Hy brei dit uit om dit 
heeltemal duidelik te maak. Kom ons leer by 
Christus wat die waarheid is oor die 
hemelvaart. Die waarheid wat steeds vandag 
in ’n wetenskaplike wêreld geld. Want as 
Christen gelowiges is die hemelvaart steeds ’n 
kern saak van ons geloof. Selfs al word dit so 
maklik deur die wêreld belaglik gemaak en 
vergeet, moet die Christen gelowige vashou 
aan hierdie oortuiging. Kom ons raak stil aan 
die voete van die Here Jesus en luister na Sy 
onderrig oor hemelvaart. 


2. Opgaan as Ou 
Testamentiese beginsel 

Getrou aan Christus se totale bediening hier 
op aarde, is Hy hier ook besig om Ou 
Testamentiese beginsel te bevestig. Een so 
beginsel is die idee van opgaan. In die 

Afrikaanse vertaling lees ons opvaar in ons 
teksvers. En natuurlik is dit in lyn met die 
ander gedeeltes oor die hemelvaart soos 
byvoorbeeld, soos handelinge 1: 9 - 11 en 
Markus 16:19. Maar opvaar is nie iets wat ons 
alledaags gebruik nie. Natuurlik die regte 
hiervoor die menslike gebondenheid aan 
swaartekrag, wat natuurlik ons vermoë om op 
te vaar kanselleer. 


Maar as ons na die oorspronklike taal kyk, is 
die woord wat gebruik word vir opvaar, 
dikwels vertaal met opgaan. Maar dan het 
opgaan ook nie net sommer in enige 
ruimtelike beweging aangedui nie. In verskeie 
frase het opgaan ook ’n geloofsbetekenis 
gehad. Die bekendste betekenis vind ons in 
opgaan na die tempel. Wat letterlik beteken 
het om te gaan aanbid. Ons sien hierdie 
gebruik in die gelykenis van die Fariseër en 
tollenaar in lukas 18. Mense het opgegaan na 
die tempel om dat dit ’n hoër en beter plek 
was. 


Dieselfde is ook van toepassing op Jerusalem. 
Meer as net die stad op die heuwel wat 
besoek is, is daar geloofskonnektasies aan 
“opgaan na Jerusalem”. Ons sien dit ook 
elders in die Johannes evangelie. In Johannes 
11:55 is die pasga van die Jode naby en baie 
mens gaan op na Jerusalem om gereinig te 
word. Ons sien ook in Johannes 2:13, 5:1 dat 
Jesus self opgaan. Ons het immers ook vroeër 
saam met Dawid gesing oor die vreugde van 
opgaan na Jerusalem uit Psalm 122. 


Dus is dit duidelik dat die opgaan van die Here 
Jesus Christus na die hemel, ook ’n sterk 
geloofsbetekenis het. Jesus gaan ons vooruit 
na die nuwe Jerusalem in die hemel by die 
Vader, waar Hy oor alles regeer en as ons 
enigste ware middelaar voortdurend vir ons 
intree by die Vader. 


3. Net deur die leiding van 
die Heilige Gees 

Ons bly by die geestelike konneksie van 
Christus se liggaam in ons teksgedeelte. Die 
woorde waarmee ons die teksvers begin het, 
dui op iets vooraf wat die dissipels afskrik. In 
die teksgedeelte wat ons teksgedeelte 
voorafgaan hoor ons dit. Dit is wanneer Jesus 
vir die mense sê dat Sy liggaam die brood is 
wat die ewige lewe gee. Christus stel dit reguit 
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dat wie Sy liggaam eet en Sy bloed drink die 
ewige lewe het. 


Vir die navolgers van Christus is hierdie te erg. 
Hulle dink natuurlik verkeerdelik letterlik aan 
die woorde wat Christus spreek. Hulle sien 
iets van kannibalisme, terwyl Christus 
natuurlik na die offer praktyke van die Ou 
Testament verwys. Ons weet dat Christus hier 
na die tekens en simbole van die Nagmaal 
verwys. Dat Hy uiteindelik gekruisig gaan 
word en sterwe. Dat Christus se bediening 
hier op aarde in die laagste punt van 
Godverlatenheid moet deurgaan. 


Tog in ons teksvers, sien ons dat Jesus 
openbaar dat mense makliker die kruis en die 
gebruik van nagmaal as teken sal aanvaar as 
die hemelvaart. Dat die hemelvaart op die 
einde meer mense sal afskrik as die kruisoffer 
van Christus. Maar dan die genade dat daar 
wel ’n groepie mense is wat sal verstaan. 


En hierdie groepie mense sal versraan wat die 
Heilige Gees werk die lewe in hulle volgens 
vers 63. Die Heilige Gees oortuig uiteindelik 
van die waarheid. Die waarheid dat Christus 
se woorde oor die eet van Sy liggaam 
beeldend bedoel word, in die elemente van 
die Nagmaal. Maar dat Christus se liggaamlik 
opgaan, na waar Hy voorheen was, fisies 
liggaamlik is. Ons het vandag as gemeenskap 
van gelowiges, steeds die voorreg om deel te 
wees van hierdie groepie mense wat deur die 
Heilige Gees gelei word. Wat ons saam met 
Petrus en die res laat uitroep: “Here, na wie 
toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige 
lewe gee” 


4. Waar Jesus hoort 
Die laaste punt wat deur ons teksvers duidelik 
geopenbaar word, is die rede vir die 
hemelvaart. Dit is ook uiteindelik die belydenis 
van Simon Petrus in vers 69 wat die laaste 
gedeelte van ons teksvers vir ons duidelik 
maak. Petrus bely dat die Christus die Heilige 
van God is. Met ander woorde Christus hoort 
waar God die Vader is. 


Dit bly die wonderlike openbaring van liefde in 
die evangelie. Die feit dat Jesus Christus nie 
net aan Sy Goddelikheid vasklou nie. Maar dat 
Hy mens word en na die aarde kom. Maar 
meer as dit dat Hy ook ons sondes op Hom 
neem en in ons plek sterf aan die kruis. Maar 
dit is ook dan juis nie waar die evangelie 
eindig nie. Op die derde dag word Hy 
opgewek uit die dood. En na 40 dae vaar 
Christus op na die hemel. Hy keer terug na 

waar Hy ook vandaan gekom het. Dit is wat 
die laaste deel van ons teksvers openbaar. 


Daarom is dit duidelik dat Jesus eers as 
verlosser aanvaar moet word, voor die 
hemelvaart aanvaar kan word. Maar die ander 
kant van die argument is natuurlik ook waar. 
Die hemelvaart is die bewys dat Christus 
werklik soveel meer as ’n mens is. Dat Hy as 
God die dood oorwin en opgestaan het. En as 
God hoort die Here Jesus in die hemel waar 
God die Vader ook is. Daarom was die 
hemelvaart nodig. 


Maar uiteindelik is dit ook hierdie ontkenning 
van Christus as Here wat baie volgelinge die 
rug op die Jesus laat draai in ons 
teksgedeelte. Moenie dat die fisies hemelvaart 
van die Here ook vir jou hierdie struikelblok 
word, soos vir die mense in die teksgedeelte 
nie.  


5. Slot 
Ons het in ons teksgdeelte gesien, dat dit is 
uiteindelik net die Heilige Gees wat die mens 
in staat kan stel om vas te hou aan die 
hemelvaart ondanks moderne astrofisiese 
kennis. Wat indien die mens homself 
selfvoldaan verhef tot opperheerser oor alles, 
maak die hemelvaart nie sien nie. In so ’n 
mense se lewe daar nie plek vir die oortuiging 
van ’n fisiese liggaamlike hemelvaart van die 
Here nie. Net soos daar vandag nie meer plek 
op die publieke vakansiedag kalender vir 
hemelvaart is nie. Of selfs in baie Christelike 
kerke, nie meer die moeite gedoen word om 
dit te herdenk nie. 


Maar wanneer die Heilige Gees egter in ons 
die oortuiging werk dat Christus werklik die 
enigste verlosser is. Dat daar soveel meer is, 
as wat hierdie bejammerenswaardige wêreld 
ons kan bied. Dan is die hemelvaart nie maar 
bloot ’n interessantheid op die 
geloofskalender nie. Dit is ’n absolute 
noodsaaklikheid. En daarom iets wat ons ook 
hier met vreugde saam kom herdenk in hierdie 
erediens. 


Laastens gee die hemelvaart ook aan die 
Christen gelowige hoop. Hoop wat groter is en 
verder streek as hierdie wêreld rondom ons. 
Want uiteindelik weet ons dat ons net soos 
Christus uit die dood sal opstaan. Maar dan 
ook die res. Ons sal nie maar opgewek word 
uit die dood uit om doelloos op hierdie 
gebroke aarde rond te swerf nie. Nee, ons 
word opgewek om na die hemel te gaan waar 
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die Here is. Want uiteindelik is dit ook waar die 
verloste gelowige hoort. 


Dus maak dit uiteindelik heeltemal sien om 
ook vandag in ’n moderne samelewing ’n 
fisiese hemelvaart oortuig te koester. En deur 
die genade in die kragtige werking van die 
Heilige Gees kan ons dit ook doen. 


Amen   
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