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Broeders en zusters, op deze dag, waarop we vieren dat onze Koning Jezus Christus als 

overwinnaar de hemel binnenging, willen we onze Koning eren en prijzen. We zullen 

dat doen door naar zijn Woord te luisteren, tot Hem te bidden en Hem de lof te zingen. 

Nadat we straks de vredegroet van de Here in ons midden hebben gehoord, zullen we 

onze Koning loven in ons lied door het zingen van Gezang 24 de verzen 1 en 2. Maar 

we beginnen deze dienst met het belijden van onze afhankelijkheid van de Here. En uit 

eerbied voor onze God zullen we daarbij gaan staan. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Gezang 24 : 1 en 2  

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing 1: Handelingen 1 : 1-11 

6. Lied : Gezang 24 : 3 

7. Schriftlezing 2: Hebreeën 3 : 7-19 

8. Lied : Psalm 95 : 2 

9. Tekst : Hebreeën 4 : 14-16 

10. Lied : Gezang 23 : 1 en 2 

11. Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 3 

12. Dankzegging en gebed 

13. Slotzang : Gezang 23 : 4 en 6 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Hoe vieren wij de Hemelvaart van onze Koning Jezus Christus? Wat betekent dat voor 

ons, de Hemelvaart van de Here Jezus vieren? Betekent dat ’s morgens even snel naar 

de kerk en dan verder vandaag iets leuks gaan doen? Naar een attractiepark? Naar het 

strand of naar het bos? En dan hebben we weer voor een jaar Hemelvaart gevierd. Ik 

hoop dat dit beeld niet voor u opgaat. Natuurlijk mag u best iets leuks gaan doen van-

daag. Dat is helemaal het punt niet. Maar als de Hemelvaart van onze Heer Jezus Chris-

tus alleen maar op deze dag iets voor ons betekent dan vieren we Christus’ Hemelvaart 

eigenlijk niet vandaag. 

Dan zijn we in feite niet meer dan toeschouwers van deze feestelijke gebeurtenis. Ja, 

dan is het gevaar ook groot dat onze band met de Here nog maar heel zwak is. Het feest 

van de Hemelvaart van Jezus Christus is een feest dat u elke dag van uw leven moet 

vieren. En hoe moet dat dan, zo vraagt u zich misschien af? Dat is in een paar woorden 

samen te vatten. Door achter uw Koning en Hogepriester voor Gods troon te verschij-

nen. 

Ik verkondig u de blijde boodschap van Hemelvaart onder het volgende thema: 

Vier de Hemelvaart van uw Hogepriester door ook zelf te verschijnen voor Gods 

troon. 

We zullen letten op: 

1. Hoe deze weg tot Gods troon voor ons gebaand is, 

2. Hoe deze weg tot Gods troon bewandeld kan blijven worden, 

3. Wat we bij Gods troon vinden. 

We zullen dus eerst letten op de wijze waarop onze Hogepriester de weg naar Gods 

troon voor ons heeft gebaand. De brief aan de Hebreeën heeft vele kanten en ge-

zichtspunten. Wat bijvoorbeeld te zien is aan het feit dat er bij heel veel Zondagen uit de 

catechismus verwezen wordt naar teksten uit deze brief. Toch heeft deze brief een heel 

duidelijke spits. Namelijk de oproep om ons hart niet te verharden tegen de Here, maar 

vol te houden in het geloof. Zo is er het bekende hoofdstuk 11, waarin allerlei bekende 

mensen uit het Oude Testament, Abel, Noach, Abraham, enz. aan de gemeente worden 

voorgehouden. Mensen die volhardt hebben in het geloof en de zegekrans ook hebben 

ontvangen. Mensen die niet bedrogen zijn uitgekomen in het geloof. Die niet getwijfeld 
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hebben, al hadden ze vele goede redenen om te twijfelen. En die uiteindelijk ervaren 

hebben dat de Here zijn beloften nakomt. 

Tegenover dit geloof en de zegen daarop, wijst hij op de gevolgen van het niet geloven 

in de woorden van de Here. Als deze brief een preek is. En er zijn allerlei aanwijzingen 

dat dat zo is, dan is de tekst te vinden in hoofdstuk 3 vers 7 tot en met 11. We hebben 

dat gedeelte gelezen. Het is een citaat uit Psalm 95. En de tekst is als volgt. 

Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien u zijn stem hoort, verhardt uw har-

ten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw 

vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zijn mijn werken zagen, 

veertig jaren lang; daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb ge-

zegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat Ik 

gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan! 

De geschiedenis van het volk Israël in de woestijn wordt door de schrijver ten tonele 

gevoerd om ons te waarschuwen om ons niet te verharden. Om niet de geboden van de 

Here in de wind te slaan. Om niet te twijfelen aan de beloften van de Here. Want als wij 

de woorden van de Here naast ons neerleggen, dan zal het ons vergaan als het volk Isra-

el. Dan zullen we niet tot Gods rust ingaan. De schrijver spoort de gemeente dan ook 

aan in vers 11 van hoofdstuk 4: Laten we er dus ernst mee maken om tot die rust in te 

gaan, opdat niemand ten val komt door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. 

En vervolgens wijst hij dan op de grote kracht van het Woord van God. Het Woord van 

God dat is een levend en krachtig woord. Dat Woord dat doet dingen en veroorzaakt 

dingen. Dat Woord legt ook dingen bloot. Het legt ons innerlijk leven bloot voor God. 

Hij kent onze daden, onze gedachten, onze begeerten en verlangens. God weet het alle-

maal. En we moeten dus niet menen dat wij God zullen kunnen misleiden. God kent al 

onze tekortkomingen. 

Nu zou deze kennis, dat God alles in ons hart doorziet en dat we niet tot Gods rust zul-

len ingaan, als we ons tegen zijn Woord verharden, ons tot wanhoop kunnen leiden. 

Want bij wie van ons is er nu nooit sprake van verharding tegen de Here. Ik las laatst 

een stukje van iemand die dat heel herkenbaar beschreef. 

Ik ervaar een cirkeltje waar ik in zit in de strijd tegen mijn zonden. Je weet dat je zondig 

bent en daar wil je tegen vechten. Daar vraag je ook kracht voor en je bidt om verge-

ving. En dan komt er een moment waarop je zo moedeloos kan worden over je zonden 
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en dan wil je wel vechten, maar je weet dat het eigenlijk niet helpt. Dat kan omslaan in 

er even helemaal niet meer tegen willen vechten. Je weet dat dat verkeerd is en dat je 

God moet blijven zoeken, maar eigenlijk zou je van God willen dat hij het niet erg vindt 

dat je bepaalde zonden hebt. Helemaal fout natuurlijk. Maar zoiets is nooit in één dag 

over, er kunnen een aantal weken overheen gaan.  

Wie herkent dit niet in zijn leven? Die moedeloosheid in de strijd tegen de zonde. De 

ervaring dat je het niet redt om die zonde uit je leven te bannen. En de neiging om de 

zonde dan maar te gaan bagatelliseren. Nou, ja, er zijn nog veel ergere zonden. Incest, 

dat is pas erg. En wie heeft nu echt last van deze zonden van mij. Ja, met zulke woor-

den, die de duivel ons dan influistert, gaan we dan onze zonden goed praten. Want de 

duivel die wil dat we de zonde een wettige plaats gaan geven in ons leven en ons zo 

verharden tegen het Woord van de Here. Want hij weet dat als hij ons hart op dit punt 

kan verharden, dat ons hart dan vanzelf meer vergiftigd raakt en dat hij ons zo steeds 

meer van God kan vervreemden. Zodat we op een dag met de Here openlijk breken of 

tot de conclusie moeten komen dat heel ons geloofsleven één grote leugen is geworden. 

Op die weg wil de duivel ons duwen. En we hebben de neiging die weg te volgen. 

En omdat er in het hart van ons allemaal van tijd tot tijd die verharding plaats vindt, is 

het ook zo troostvol om vandaag, maar ook alle andere dagen van ons leven, de Hemel-

vaart van de Here Jezus te vieren. Want onze tekst wijst ons op de troost die wij mogen 

putten uit de Hemelvaart van de Here Jezus. Want omdat Hij naar de hemel is gegaan, 

hebben wij een hogepriester die de hemelen is doorgegaan. En zo’n hogepriester is veel 

meer waard dan al de hogepriesters die voor Hem zijn geweest. 

Op de dag dat de Here Jezus van de aarde naar de hemel ging is Hij als hogepriester 

door de hemelen gegaan. Dat klinkt misschien wat vreemd in onze oren. Door de heme-

len gegaan. Maar de schrijver heeft bewust zo geformuleerd. Want alle hogepriesters 

van vroeger, gingen niet de hemel door, door de echte woonplaats van God, maar door 

een aardse tent, of een aards gebouw om daar verzoening voor onze zonden te bewer-

ken. Op de grote verzoendag gingen zij door het voorhof, en via het eerste voorhangsel 

kwamen zij in de heilige plaats van Gods huis. Om ten slotte voor die ene keer in dat 

jaar, via een tweede voorhangsel in het heilige der heilige te komen. De plaats waar de 

troon van God stond. 
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De plaats waar niemand mocht komen. Waar niemand kon binnengaan zonder vreselijk 

gestraft te worden. Vanwege Gods toorn. Want God duldt geen zondaars in zijn nabij-

heid. Maar toch mocht de hogepriester daar Gods toorn tegen de zonde stillen met het 

bloed van een stier en een bok. Het heilige der heilige is een plaats waar je óf getroffen 

wordt door Gods toorn óf waar je vrijspraak ontvangt. En op de grote verzoendag mocht 

de hogepriester daar vrijspraak bewerken voor het volk. Daar mocht Hij het volk ver-

zoenen met God mocht bewerken. Daar mocht hij vrede verwerven. 

Maar deze hogepriesters konden vanwege hun zonden niet in het heilige der heilige 

blijven. In deze aardse woning, die de woning van God in de hemel symboliseerde. 

Maar toch bewerkte hij echte verzoening voor dat ongehoorzame volk van God. Mocht 

het volk weten dat hun zonden echt vergeven waren. Hoeveel rijker zijn wij dan met een 

grote hogepriester als de Here Jezus. 

Want Hij ging niet door de afschaduwing van Gods hemels huis heen, door de tempel. 

Nee. Hij ging door het echte huis van God heen. En Hij verscheen maar niet met het 

bloed van stier en bok. Nee. Hij verscheen met het bloed van Zichzelf. Het bloed van 

een mens. Het bloed van de zondaar zelf. Ten teken dat de zondaar gestorven is en de 

zondaar betaald heeft voor zijn zonden en ongerechtigheid. 

En God heeft dit offer van onze hogepriester aanvaard. En als bewijs dat dit offer heeft 

aanvaard als betaling voor onze zonden, heeft de Here zijn Zoon een blijvende plaats 

gegeven in de hemel. Jezus hoefde niet terug naar de aarde om een jaar later weer te 

betalen. Nee. Deze hogepriester heeft het definitieve offer gebracht en mag daarom voor 

altijd in Gods huis blijven. Ja, naast God aan zijn rechterhand zitten. Ten teken van de 

grote eer die God Hem waardig keurt. 

Zo’n hogepriester hebben wij. Een die het volmaakte offer voor ons heeft gebracht en 

altijd aan Gods rechterhand zit. Daarom zegt de schrijver van de brief ook aan het eind 

van vers 14 dat wij aan die belijdenis moeten vasthouden. Nu we zo’n hogepriester heb-

ben moeten wij aan die belijdenis vasthouden. Die belijdenis duidt aan dat hij het al 

eerder over een belijdenis heeft gehad. En inderdaad in hoofdstuk 3 vers 1 schrijft hij 

ook over een belijdenis. Daar schrijft hij: daarom, heilige broeders, deelgenoten van de 

hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester van onze belijdenis, Jezus. 

Onze belijdenis is Jezus, onze hogepriester. Als Hij onze belijdenis is, moeten wij ook 

aan Hem vasthouden. Ook in onze strijd met de zonden. Ook als wij gestruikeld zijn. 
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Ook als moedeloos worden van onze zonden. Dan moeten wij dit blijven geloven. Wij 

hebben een hogepriester die ons met God heeft verzoend. Die elke dag als hogepriester 

voor ons bij God bezig is. En die God, alleen al door zijn aanwezigheid eraan herinnert 

dat Hij voor al onze zonden gestorven is. We moeten blijven geloven dat Hij de weg 

naar God voor ons heeft vrijgemaakt. Dat in de eerste plaats. 

In de tweede plaats zullen we zien hoe de weg naar Gods troon door ons bewandeld 

kan blijven. Ik wil nog terugkomen op dat stukje dat ik ooit ergens gelezen heb. Van 

iemand die soms niet meer weet wat hij met zichzelf aan moet in zijn zonden. Hoe kun 

je op een gegeven moment nog eerlijk om de vergeving van je zonden vragen, als je zelf 

al bijna zeker weet, dat je op een gegeven moment toch weer voor de bijl gaat. Op den 

duur kom je jezelf zo ongeloofwaardig over, dat het eerlijker en beter lijkt om maar niet 

meer om vergeving te vragen. En dan vraag je je af of de weg naar God nog wel open is. 

Of die nog wel door ons bewandeld kan worden. Of dat de Here ons nu zal veroordelen 

als we toch voor Hem verschijnen. 

Maar, broeders en zusters, hoe begrijpelijk dat ook is. Als we zo denken dan denken we 

te klein van onze hogepriester. Dan doen we dus of Hij niet weet dat het in onze zwak-

heid en zondigheid zo met ons staat. Dan doen we dus of Hij niet kan meevoelen met 

onze zwakheden. Zoals het in vers 15 staat. Maar broeders en zusters, jongens en meis-

jes, wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar 

wij hebben een hogepriester die in alle dingen op gelijke wijze verzocht is geweest als 

wij. Hij kent alle verleidingen van de wereld. Hij heeft zelf meegemaakt hoe doortrapt 

de duivel te werk gaat bij het verzoeken van de mensen. Hij weet hoe zwak het mense-

lijk vlees is, want Hij was een mens als wij. Hij weet dus hoe verleidelijk het voor ons 

is, om gevoelens van leegte, weg te drukken door naar de fles te grijpen, door in seks op 

te gaan, door in geld en goed op te gaan, door op anderen af te geven, door in uitgaan op 

te gaan. Hij weet hoe verleidelijk deze dingen voor ons zijn. En Hij weet hoe sterk deze 

gevoelens zijn bij ons die nog zo weinig leven vanuit de liefde van God. 

Uw hogepriester, broeders en zusters, jongens en meisjes, is niet verbaasd als wij voor 

de zoveelste keer bij Hem op de knieën moeten. Niet dat Hij blij is met onze zonden. 

Laten dat duidelijk zijn voor ons allemaal. Dat het de Here Jezus niet verrast dat wij 

telkens weer struikelen, betekent niet dat onze zonden Hem niets doen. Maar als Hoge-
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priester is er bij Hem het verlangen om ons toch telkens weer met God te verzoenen. 

Om als Hogepriester ons te redden van het eeuwige oordeel. De eeuwige dood. 

Daarom moeten wij dus niet wanhopen en evenmin in de zonden blijven liggen. Maar 

we moeten vasthouden aan de belijdenis dat wij een Hogepriester in de hemel hebben, 

die met zijn eigen bloed de hemelen is doorgegaan. En die ook kan meevoelen met onze 

zwakheden. Dat in de tweede plaats. 

In de derde plaats zullen we letten op wat we bij de troon van God vinden. Maar 

voordat ik dat ga vertellen, wil ik u nog wijzen op wat er in het begin van vers 16 staat. 

Daar wordt een heldere conclusie getrokken in de vorm van een aansporing. Niet alleen 

maar een conclusie. Het gaat hier niet om logica. Nee, het gaat hier om inhoud te geven 

aan de conclusie. “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der gena-

de.” 

Laten wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Geloven in onze Hoge-

priester Jezus Christus leidt dus tot vrijmoedigheid in het naderen voor Gods troon. En 

hoe kan het ook anders. Wie de Here Jezus bidt om verzoening met God en vervolgens 

niet voor God durft te verschijnen, die twijfelt dus aan zijn Hogepriester Jezus Christus. 

Die is misschien onzeker over de vraag of de Here Jezus nog wel voor hem of haar wil 

werken. Of die twijfelt of de God het offer van zijn Zoon voor onze zonden nog wel wil 

aannemen. En die twijfelt dus aan de betrouwbaarheid van God. Aan de betrouwbaar-

heid van de Vader of de betrouwbaarheid van de Zoon. Die lijkt op de Israëlieten, toen 

de twaalf verspieders waren teruggekomen van hun verkenningstocht in het land Kana-

an. Die geloofden ook niet dat ze het land in bezit zouden kunnen nemen. En naar de 

mens genomen hadden ze daarvoor hele goede redenen. Maar naar de beloften van God 

gesproken geen enkele. En omdat ze Gods beloften niet geloofden, zijn ze ook niet bin-

nengaan. 

Maar als we werkelijk geloven dat wij in de Here Jezus een betrouwbare en grote Ho-

gepriester hebben, dan mogen we er ook absoluut zeker van zijn, dat wij genade vinden 

voor Gods troon. Ook al kunnen wij er met ons verstand niet bij. Ook al is ons eigen 

geduld met onszelf op. Dan mogen, ja moeten we, toch geloven dat we genade vinden 

bij Gods troon. 

En weet u wat het mooie is? Die genade vindt u daar dan ook. En dat weten de meesten 

onder ons ook. Want we hebben bijna allemaal wel eens het gevoel gehad, en velen van 
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ons wel vaker dan één keer, dat we nu toch alles verbeurd hadden. Dat we op de bodem 

waren gestuit van Gods genade. Dat God dit toch niet meer kan vergeven. Maar dat we 

vervolgens ook mochten ervaren, dat dat niet zo was. Dat de Here ons niet verliet, maar 

ons ook nu weer genade en barmhartigheid bewees. Ons toch weer in die absoluut on-

verdiende liefde aannam. Waarbij je je afvraagt: hoe kan het, hoe kan het, hoe kan het? 

Ja, hoe kan het? Het kan doordat u een groot hogepriester hebt, die de hemelen is door-

gegaan. Die kan meevoelen met onze zwakheden, omdat Hij in alle dingen op gelijke 

wijze verzocht is als wij. En die hogepriester pleit voor u. En de vrucht van zijn werk 

vindt u dan weer in uw leven. In de genade en barmhartigheid die God u schenkt. En het 

is allemaal te danken aan het feit dat de Here Jezus na zijn opstanding niet op de aarde 

is gebleven, maar naar de hemel is opgevaren om daar voor ons te pleiten. Vandaag, 

morgen, al de dagen van uw leven. En de Hemelvaart van uw Heiland vieren, is dus niet 

maar iets voor één dag in het jaar. Maar is iets wat we elke dag van ons leven moeten 

doen. Door vast te houden aan onze belijdenis. Amen 


