
 

 

Preek: Hemelvaart – 5 Mei 2016 

Teks: Filippense 2:1-11 

1 Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die 
liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing –  

2 maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, 
een van hart, een in strewe.  

3 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een 
die ander hoër ag as homself.  

4 Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van 
ander.  

5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:  
6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie 

beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,  
7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en 

aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het,  
8 het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die 

dood aan die kruis.  
9 Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam 

gegee wat bo elke naam is,  
10 sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en 

onder die aarde is, die knie sou buig,  
11 en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.  

 

Teksvers: FiLippense 2:9,10 en 11 

9 Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam 
gegee wat bo elke naam is,  

10 sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en 
onder die aarde is, die knie sou buig,  

11 en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prediking: 

Gemeente van die Here, 

Suurstof is ‘n wonderlike chemikaliese element. Mens, dier, en plant, niks op hierdie aarde 

kan leef sonder suurstof nie. Dit is ooglopende eienskappe van suurstof.  Dit is orals om ons. 

Dit is lewensnoodsaaklik vir die mens, dier en plante, maar totaal onsigbaar en nie tasbaar 

nie. Eintlik vreemd. Maar, ons aanvaar dit so want dit is hoe dit is. 

As ons hemelvaart vier, is dit basies dieselfde eienskappe van Jesus na hemelvaart kom ons 

dink: as gelowiges sal ons sê dat Hy lewensnoodsaaklik is vir die lewe van mens en dier. 

Maar, ons besef dat ons Hom nie kaan sien nie, en ook nie aan Hom kan raak nie. Dus,  

onsigbaar en onaantasbaar. En juis dit maak die gebeure van die hemelvaart ook vreemd vir 

ons. En tog weet ons dit is hoe die Woord die gebeure beskryf.  Dit is hoe die Woord ons 

leer.  

Ja, al “asem” ons Hom as gelowiges in, al leef ons elke dag uit Sy hand, al leef ons van dit 

wat Hy vir ons skep – soos suurstof, dan bly daar gewoonlik een vraag in gelowiges se koppe 

maal: waar is Jesus nou ?. want ons kan nie Hom sien nie, en ooki nie aan Hom raak nie. 

Broers en susters, die Woord is duidelik: Jesus is nie weg nie. En die Heilige Gees of die pous 
is nie Sy plaasvervanger nie.  Somtyds dink ons so. Maar hoor weereens wat sê die Woord: 
Matt 28:20 stel:  “en onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” 
Jesus is dus vandag nog by ons, net op ‘n ander manier. Hy is deur die Heilige Gees by ons. 
Die Gees is nie Sy plaasvervanger nie. Somtyds kan ons so dink. Nee, dit is eerder ‘n saak dat 
die kjrag en heerlikheid van Christus deur die Gees vir ons werklik word. En, Hy bly 
werksaam in ons lewens. Hoor wat stel die Woord:   Hand 2:47 nadat die eerste gemeente 
gestig is: (getuienis) “die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente 
gevoeg.” En tog is Hy ook in die hemel aan die regterhand van God die Vader – Matt 26:64; 
Hand 2:33; 3:21; 5:31 
 
Filippense 2:5-11 is een van die oudste Christelike himnes/liedere wat aan ons bekend is. 
Reeds in 2:5 is dit duidelik dat die tipe gesindheid en optrede waaroor Paulus in die 
voorafgaande verse geskryf het, presies dit is wat deur Christus as voorbeeld self geleef is. 
Hier vind ons dus dat Paulus, soos hy dikwels elders ook gedoen het, op Jesus Christus en sy 
lewe as voorbeeld vir gelowiges wys.  Sommige meen dat hierdie himne in Filippense 2 
tipies by nagmaalvieringe in die vroeë kerk gebruik kon gewees het.  Die doel van Paulus: 
Christus is dié voorbeeld van nederige, selfopofferende, onselfsugtige diens aan ander. 
 
Nou om nederig te wees in die leefwêreld van die Bybel was uiters vernederend. Dit was om 
in wese die status van ‘n slaaf aan te neem. Jy is niemand, niks in die samelewing. Jy is die 
besitting van ‘n eienaar. Jy het geen regte nie. Tog is dit juis die hoogtepunt van hierdie lied. 
Christus se liefde kom tot ’n hoogtepunt in sy selfvernedering, (menswording, lyding enm 
sterwe) wat as voorbeeld dien vir gelowiges en tegelykertyd sodanige liefde ook moontlik 
maak vir Christus se volgelinge.  
 



 

 

Nou is die vraag: Waarom mag ons dan nie ons geloof in die hemelvaart prysgee nie ? 
  
Want: Ons sal Jesus nooit werklik reg kan verstaan sonder Sy hemelvaart nie . 

Want, sou ons die hemelvaart van Jesus ignoreer, ignoreer ons ‘n hele paar Bybelse 

getuienis oor die hemelvaart. Kom ek vra vir u, “wat is die mees algemene titel vir Jesus in 

die Nuwe Testament ?” Dit is die titel “Here”. En hierdie titel “Here” het weer alles te doen 

mt die hemelvaart. 

Kom ek verduidelik. 

As ons die vroeë kerk sou uitvra na die na die betekenis van hemelvaart, sou hulle vining 

antwoord dat dit ‘n baie belangrike gebeurtenis was omdat dit alles te doen het met die 

troonbestyging en koningskap van Christus. Hierdie Christus het opgevaar na die hemel om 

te gaan sit aan die regterhand van die Vader, as Heer en Koning van die kerk en die wêreld. 

Sy vernedering gaan oor in sy verhoging (opstanding en hemelvaart).  En dat Jesus die Heer 

en die Koning was, was die kern van die Vroeë Kerk se belydenis (Rom 1:3; 1 Kor 12:3; 2 Kor 

4:5). Dit was wat die Vroeë Kerk oor Jesus geglo het. En, dit het vir almal ‘n verskil gemaak. 

En, dit was eintlik die enigste belydenis van die Vroeë Kerk gewees. Alles wat verder oor 

Jesus gesê was is eintlik net gesien as verklarings van Sy heerskappy en koningskap. 

Christus die Here, se koningskap word dus direk geknoop aan die hemelvaart. 

U Weet, ons is almal oortuig daarvan dat die groot boodskap van die Bybel die boodskap 

van liefde is. Dit is so waar. Maar het u al aan die volgende gedink: die boodskap van liefde 

is min werd as Jesus nie ook Here en Koning is wat ons kan help nie. Johannes 3:16 klink 

mooi maar is min werd as die een wat agter dit staan nie die opgestane en verheerlikte 

Christus is nie.  

Om die hemelvaart van Jesus te ignoreer bring ons dus by ‘n wesenlike gevaar van ons 

geloof: “ons kan dink dat Jesus se werk op aarde na Sy opstanding klaar is, afgehandel is”.  

Het u al opgemerk broers en susters, dat die Apostoliese geloofsbelydenis hoofsaaklik praat 

in die verlede tyd, behalwe as dit kom by die artikels oor die hemelvaart. Kom ek haal vir u 

aan:  

“ … en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te 

oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het”. 

Hierdie is die enigste artikel wat praat in die teenswoordige tyd. Dit is ‘n artikel wat vir ons 

stel wat Jesus doen, en nog gaan doen. Dit is ‘n artikel wat vir ons stel dat Jesus aan die 

regtehand van Sy Vader is om oor die kerk en die wêreld te heers. Daarom dien ons die 

lewende Heer wat ook nou by ons is, oor ons waak en ons in al ons nood kan help. Dus, 

Jesus was nie net die  Heer en Verlosser 2000 jaar gelede nie. Hy is dit vandag nog en sal dit 

wees tot in ewigheid. 



 

 

‘n Baie bekende teoloog, wie se werke groot aanklank vind in die NHK, Karl Bart, het van die 

hemelvaart die volgende gesê: “die hemelvaart van Jesus kan ons help om die tye waarin 

ons leef beter te verstaan.”  Ja, ons leef in wat soms genoem word die tussentyd. Dit is die 

tyd het Calvyn gesê, waarin Christus “op ‘n manier afwesig is en op ‘n manier ook weer 

teenwoordig is”. Dit is die tyd vol hoop en moontlikhede omdat ons leef na die eerste koms 

van Jesus. Maar dit is nogsteeds ‘n tyd van wag – van lyding, van vervolging, van 

onderwerping aan die nietigheid (Rom 8:22) – omdat ons nog uitsien na die tweede koms 

van Christus. 

Bart skryf oor hierdie tussentyd: 

Die tyd wat nou aanbreek is die tyd van die kerk; dit is ook die eindtyd, finale tyd, die tyd 

waarin die bestaan van ons geskape wêreld sy doel kan bereik. Dit is die tyd waarin God in 

Sy geduld die kerk in die wêreld instuur om die wêreld te vul met die boodskap van die 

evangelie en die wêreld die opdrag het om die boodskap te hoor. Daarom kan ons hierdie 

tyd die tyd van die Woord noem. Dit is egter ook tegelyk die tyd van verlatenheid en 

eensaamheid vir die kerk op aarde. Dit is die tyd waarin die kerk met Christus verenig net 

deur die geloof en die Heilige Gees, dit is die tussentyd – tussen Christus se aardse lewe en 

Sy wederkoms in glorie. Maar dit is ook die tyd van groot geleenthede, van die roeping en 

die sending van die kerk.  Wat die tyd so wonderlik en groots maak, is dat daar in die tyd 

nog geleentheid is  om te hoor en te glo en tot bekering te kom, om die boodskap van die 

evangelie te verkondig en dit te probeer verstaan. Dit is die tyd waarin Jesus baie naby aan 

ons is en sê: “kyk, Ek staan by die deur en Ek klop.” 

Die uitdaging van hemelvaart vir elkeen van ons is dus duidelik: hoe gaan ons die skerp kant 

van die onselfsugtige voorbeeld van Christus sowel as die oproep tot ’n  onbaatsugtige 

liefde in navolging van Christus ons eie, ons lewe maak. Dit is die uitdaging vir die kerk, maar 

juis vir elke gelowige. 

Amen 

 


