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En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien …
Handelinge 1:9a
INLEIDING
In hierdie studie bespreek ons die Messias (Christus) se hemelvaart in twee afdelings: eerstens, die geskiedenis
van die hemelvaart en tweedens, die teologiese implikasies, betekenis en gevolge van die hemelvaart.

I.

DIE GESKIEDENIS VAN DIE HEMELVAART
Daar word in drie Skrifgedeeltes oor die hemelvaart geskryf, naamlik Markus 16:19–20, Lukas 24:50–53 en
Handelinge 1:9–12. Wat die geskiedenis van die hemelvaart betref, is daar ses aspekte waarvan ons moet
kennis neem.
Eerstens het dit volgens Lukas 24:50 aan Betanië se kant van die Olyberg gebeur: … En Hy het hulle uitgelei
tot by Betánië …Die dorpie Betanië lê laag af teen die oostelike helling van die Olyberg en dis waar die hemelvaart plaasgevind het. Dit het nie op die kruin van die Olyberg plaasgevind waar daar nou ’n kerk staan
om die plek aan te dui nie.
Tweedens het Hy volgens Lukas 24:50 sy hande opgehef en die dissipels op die Joodse manier geseën: … En
Hy het sy hande opgehef en hulle geseën.
Derdens is Hy volgens Lukas 24:51 in die hemel opgeneem: En terwyl Hy hulle seën [Hy was besig om sy
inale seën uit te spreek], het Hy van hulle geskei [Hy is skielik van hulle geskei] en is in die hemel opgeneem.
Jesus het nie sommer met sy eie krag opgevlieg nie; Hy is in die hemel opgeneem. Dit word deur Handelinge
1:9a bevesig: En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien …
Vierdens is sy hemelvaart volgens Handelinge 1:9b deur ’n wolk bedek: … en ’n wolk het Hom voor hulle oë
weggeneem. Toe Yeshua (Jesus) op ’n sekere hoogte was, het ’n wolk die res van die hemelvaart bedek. Die
dissipels het hom nie isies in die hemel sien wegraak nie. Hulle kon die hemelvaart net vir ’n ruk lank sien
totdat ’n wolk dit bedek het. Op water hoogte die bedekking plaasgevind het, word nie gesê nie.
Vyfdens was daar die engele se boodskap in Handelinge 1:10–11: En toe hulle nog sip na die hemel kyk terwyl
Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na
die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien
wegvaar het. Die engele se boodskap was dat Jesus eendag in die wolke van die hemel gaan terugkeer. Die klem
is egter op die manier, nie op die plek van die wederkoms nie. Die engele het nie gesê Hy gaan na dieselfde plek
terugkeer nie, maar dat die manier waarop Hy gaan terugkeer, dieselfde gaan wees as die manier waarop Hy weggegaan het. Hy het in die wolke van die hemel weggegaan en Hy sal terugkeer in die wolke van die hemel, maar
dit sal nie op dieselfde plek wees nie. Die plek waar die wederkoms gaan plaasvind, is die stad van Bosra of Petra.
Sesdens het Hy volgens Markus 16:19 die hemel binnegegaan en aan die regterhand van God die Vader gaan
sit: Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Dit het die profesie wat in die Ou Testament in Psalm 110:1 voorkom, volbring. Die profesie
het voorspel dat die Messias vir ’n tyd lank aan die regterhand van God sal sit. Dit het ook die profesie van
Jesus se eie woorde – dat Hy na die Vader sal gaan (Johannes 14:2; 16:17,28) – volbring. Dit word later in 1
Timoteus 3:16 en Hebreërs 1:3 herbevesig.

II.

DIE TEOLOGIESE IMPLIKASIES, BETEKENIS EN GEVOLGE VAN DIE HEMELVAART
Die tweede gedeelte van hierdie studie het te doen met die teologiese implikasies, betekenis en gevolge van
die hemelvaart. Daar is vyf spesiieke aspekte waarvan ons moet kennis neem.
A. Die Ou Testament se profesieë oor die hemelvaart
Die eerste aspek wat ons aanraak is dat die hemelvaart op ten minste twee verskillende plekke in die Ou
Testament voorspel word, naamlik Psalm 68:18 en Spreuke 30:4. Die antwoord op die vraag “Wie het
opgevaar en neergedaal?” is niemand anders as die Seun van die mens nie.
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B. Die geskiedkundige feit van die hemelvaart
Die tweede aspek is die feit dat die hemelvaart plaasgevind het. Die waarheid van die hemelvaart kan op
twee maniere gesien word.
1. Voorspel deur die Messias self
Eerstens het Yeshua sélf voorspel dat Hy na die hemel gaan opvaar en terugkeer na God die Vader
(Johannes 3:13; 6:62; 14:2; 12; 16:5; 10; 17; 28).
2. Bevesig deur die skrywers van die Nuwe Testament
Tweedens is daar die gebeurtenis self wat op drie plekke geskiedkundig beskryf word (Markus 16:19–
20; Lukas 24:50–53; Handelinge 1:9–11) en een keer as ’n herbevesiging in die Paulus se briewe
(Efesiërs 4:8–9). Die gedeelte in Handelinge 1:9–11 gee vir ons die meeste besonderhede.
3. Die Griekse sleutelwoorde wat gebruik is
Lukas gebruik vier Griekse sleutelwoorde om die besonderhede van die hemelvaart weer te gee. Die
eerste Griekse woord wat hy gebruik, is epeirthei, wat “om op te lig” beteken. Dit wys vir ons dat die
hemelvaart opwaarts geskied het. Verder is hierdie woord in die passiewe vorm, wat wys dat die Seun
in die hemel opgeneem is deur God die Vader.
Die tweede Griekse term is hupelaben, wat die betekenis het van “om onder iets anders te wees”.
Die Messias was in die atmosferiese hemel en is deur die wolke opgeneem. Die punt is dat die wolke
onder Hom was en dat die wolke Hom dus tydens die hemelvaart ondersteun het. Die ander funksie
van die wolk was dat dit res van die hemelvaart van die dissipels se sig verberg het.
Die derde Griekse woord is poreuomeivou wat leterlik beteken “soos wat hy gegaan het”. Dit beteken
“om op ’n reis te gaan”. Jesus het eenvoudig op ’n reis gegaan. Dit was ’n vertrek in die sin dat Hy ’n
reis aangepak het, dit wil sê ’n vertrek van die aarde en ’n reis na die hemel. Die woord dra beide die
konsepte van vertrek én reis oor. Die aspek van vertrek beteken daar was ’n vertrek vanaf die aarde;
die aspek van reis beteken dit was ’n reis na die hemel.
Die vierde Griekse woord is analeimphtheis. Dit beteken “om bo te ontvang”. Dit beteken die hemelvaart het geëindig toe Yeshua bo in die hemel ontvang is. Elke reis het ’n bestemming. Terwyl die
derde woord die konsep van reis benadruk, beklemtoon die vierde woord die bestemming van die
reis, wat die hemel self is. Soos baie reise was hierdie reis nie ’n permanente een nie, maar ’n tydelike
een. Eendag gaan Hy terugkeer aarde toe om sy Koninkryk te vesig.
C. Die kenmerke van die hemelvaart
Die derde aspek is dat daar ses kenmerke van die hemelvaart is. Eerstens het die hemelvaart met die hele
Persoon gebeur. Dit was nie net die menslikheid van Jesus of die Godheid van Yeshua wat opgevaar het
nie. Die hele God-Man, die The-antropiese Persoon, het opgevaar.
Tweedens was dit sigbaar: die dissipels kon sien hoe Jesus opvaar tot in die atmosferiese hemel totdat ’n
wolk Hom van hulle sig verberg het.
Derdens was dit liggaamlik. Die opstandingsliggaam wat Hy gekry het toe Hy opgestaan het uit die dood,
is die liggaam wat opgevaar het.
Vierdens was dit geleidelik. Hy is nie in ’n oogwink of oombliklik met die spoed van lig opgeraap nie en
het ook nie skielik verdwyn nie. Dit was geleidelik en het in vier stadiums plaasgevind, soos die genoemde vier Griekse woorde vir ons illustreer.
Vyfdens is die hemelvaart deur die wolke ontvang. Yeshua het opgevaar in die wolke van die hemel, dieselfde wolke wat die res van die hemelvaart van die dissipels se sig verberg het.
En, sesdens het die hemelvaart beteken daar het ’n plaaslike oorplasing van een plek na die ander plaasgevind, naamlik van die aarde na die hemel.

3

MBS076

DIE HEMELVAART VAN DIE MESSIAS

D. Die aloop van die hemelvaart
Die vierde aspek waarna ons kyk is dat die hemelvaart afgesluit is met die aankoms van die Messias in
die hemel. Dit was die einde en ook die doel van die hemelvaart: Jesus se liggaamlike aankoms in die
hemel. Dit is so belangrik dat daar vytien spesiieke skrifgedeeltes is wat oor sy aankoms in die hemel
gaan (Handelinge 3:20–21; 9:3–6; 22:6–10; 26:13–18; Filippense 3:20; 1 Thessalonisense 1:10; 4:16; 1
Timoteus 3:16; Hebreërs 4:14; 6:20; 7:26, 9:24; 1 Johannes 2:1; Openbaring 1:7; 5:5–12).
E. Die betekenisse van die hemelvaart
Die vyfde aspek is dat daar twaalf betekenisse van die hemelvaart is.
Die eerste betekenis is dat die hemelvaart dít wat Yeshua gesê het, as die waarheid bewys het. Hy het
geprofeteer dat Hy na die Vader toe sou gaan en die hemelvaart het hierdie profesie wat Hy uitgespreek
het, volbring (Johannes 14:28).
Tweedens beteken die hemelvaart dat Jesus ’n plek gaan gereedmaak. In Johannes 14:2 het Hy gesê Hy
gaan hemel toe, na die Vader, om ’n plek vir ons voor te berei. Die hemelvaart en die aankoms van Yeshua
in die hemel beteken dat Hy ’n plek vir ons gereedmaak.
Die derde betekenis van die hemelvaart is dat dit die hoogtepunt van sy verheerliking beteken (Efesiërs
1:20–23). Met sy aankoms in die hemel het dit die verheerliking voltooi wat begin het toe Hy begrawe is
in ’n ryk man se nuwe graf.
Vierdens dui dit sy hoofskap oor die kerk aan. Dit beteken Hy is die hoof van die kerk op grond van die
feit dat Hy opgevaar het na die hemel (Kolossense 1:18).
Vyfdens beteken die hemelvaart dat daar ’n Man aan die regterhand van God die Vader sit (Handelinge
2:32–35).
Sesdens beteken die hemelvaart dat Yeshua se bediening as hoë priester begin het. Hy het sy plek as
priester wat vir ons intree, ingeneem. Deur middel van sy hemelvaart kan Hy in sy priesterlike hoedanigheid in die hemel optree. Omdat daar ’n Man aan die regterhand van God die Vader sit wat hierdie hoë
priesterlike bediening uitvoer, moedig die skrywer van Hebreërs ons aan om van hierdie hoë priester
gebruik te maak. As ons hoë priester verteenwoordig Hy ons. Aangesien Hy ’n Man is wat al op dieselfde
manier as ons versoek is, maar nie sonde het nie, beteken dit dat Hy ’n simpaieke hoë priester is.
Die sewende betekenis van hemelvaart is dat dit die aankoms van die Heilige Gees aandui. Die nuwe
ipe bediening wat die Heilige Gees in Handelinge 2 begin het, kon nie voor die hemelvaart van Jesus
plaasgevind het nie. Slegs ná sy hemelvaart kon die Heilige Gees kom om vir ewig in gelowiges te woon
en om Sy werk van doop in die Gees te begin. Dit kom profeies uit in Johannes 7:39 en 16:7 en word in
Handelinge 2:33 volbring.
Die agste betekenis van die hemelvaart is dat dit die Messias ’n voorloper vir ons in die hemel maak
(Hebreërs 6:20). Deur middel van sy hemelvaart het Hy ’n voorloper in die hemel geword. ’n Voorloper
beteken ‘die eerste van meer wat later kom’. Die gelowiges is die ‘meer’ wat later kom.
Die negende betekenis is dat gelowiges nou ‘n nuwe posisie in die hemele het (Efesiërs 1:20–21). Omdat
gelowiges in Christus is, het hulle ’n nuwe posisie. Omdat die Messias in die hemele aan die regterhand
van God die Vader sit, en omdat gelowiges in die Messias is, sien God gelowiges nou as teenwoordig in
die hemele – nie isies nie, maar posisioneel.
Die iende betekenis van die hemelvaart is dat die gawes van die Heilige Gees (Efesiërs 4:7–11) deur
middel van die hemelvaart uitgedeel kon word. Hierdie skrifgedeelte wys vir ons dat die gawes van die
Heilige Gees eers beskikbaar kon word nadat die Messias opgevaar het na die hemel. Die Seun het dus
opgevaar na die hemel en toe dié geestelike gawes aan die mens gegee.
Die elfde betekenis van die hemelvaart is dat dit die manier waarop Hy gaan terugkom aarde toe voorsien (Handelinge 1:9–11). Dit voorsien wel nie die plek nie. Hy het in die wolke van die hemel opgevaar
en Hy sal op dieselfde manier eendag terugkeer, ook in die wolke van die hemel.
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Die twaalfde en laaste betekenis is dat die heiliges van die Ou Testament nou ook in die hemel is. Voordat
Hy opgevaar het na die hemel is die heiliges van die Ou Testament se siele in die middel van die aarde in
die doderyk gehou. Toe Yeshua opgevaar het na die hemel het Hy die siele van die Ou Testament se heiliges saam met Hom geneem. Dus beteken die hemelvaart dat die siele van die Ou Testament se heiliges
nou ook in die hemel is (Efesiërs 4:8).

AS U HIERDIE BYBELSTUDIE GENIET HET, BEVEEL DR. FRUCHTENBAUM AAN:
MBS009, 016, 020, 028, 031, 032, 035, 036, 040, 043, 044, 048, 049, 056, 060, 061, 069, 070, 075, 094, 099, 127,
134, 183 en 185.

5

