
Skriflesing: Hand.1:9-11 
 
Tema: ‘n Winsgewende verlies! 
 
Preek 
 
Hier is ‘n paar los drade wat elkeen ‘n bepaalde fokus kan uitwys: 
 
1.  Ontnugter 
 
In hierdie gedeelte sou ons kon praat van die apostels se lewensbladsy waaroor geskrywe 
staan: “Ontnugterde gelowiges” eerder as “Entoesiastiese vriende van Jesus”. 
 
Die apostels is gedurende hulle tyd saam met Jesus wel voorberei dat Hy weer sal 
teruggaan na Sy Vader, maar dit is steeds vir hulle sleg en laat hulle broos voel. Hulle is 
ontsteld en waarskynlik bang-onseker. Die apostels is natuurlik ook bespot oor Jesus se 
leringe met spesifieke verwysing na die lering oor die wederkoms. Nou “Wanneer?”, vra die 
wêreld. 
 
Oor die uitgestelde wederkoms.  
1 Tess.5:1vv  
2 Petr.3:3-9 
 
Nou is Jesus, die Bron van hulle kennis, geloof en vertroue ook weg. 
 
2.  Bemoediging  
 
In die lig hiervan, is die motief van die verskyning van die engele en hulle gesprek met die 
apostels uitgewys word as “Motivering en bemoediging” Hand.1:11b  
 
God voorsien die engele om hierdie oomblik van diepe ontsteltenis te begelei. Hier vind dan 
deur die gesprek wat die engele voer, ‘n teologiese regstelling plaas.  Jesus Christus kom 
weer! ‘n Regstelling wat deur die bemiddeling van engele plaasvind is nie hier eenmalig en 
uniek nie.  
Sien  (Luk.24:4-7) – Opstandinggebeure by die oop graf waar die Engele die vroue reghelp.  
Sien ook Luk.1:26-28 waar die Engel Gabriël vir Maria begelei oor die maagdelike geboorte 
van Jesus. Dit is amper asof God telkens wanneer Hy onverstaanbare dinge laat gebeur, die 
mense deur die teenwoordigheid van engele bystaan.   
 
Die Engele gebruik hier, terwyl hulle die regstelling maak, ‘n subtiele aanspreekvorm wat 
ons nie moet miskyk nie. Die dissipels word as Galileërs aangespreek en dit is nie so 
toevallig as wat dit op die oog af lyk nie.  
 

 Ons weet wie julle is. Persoonlik en bevestig hulle identiteit. 

 Die Galileers en die mense van Jerusalem was op daardie tydstip nie op 
vriendskaplike voet nie. Hierdie aanspreekvorm dat hulle Galileers is, bevestig aan 
hulle dat hulle nie net met ‘n nuwe bedeling (die na-hemelvaart lewe as kerk) in hulle 
geloofswereld te make het nie, maar sal ook ‘n samelewings spanning in die oë moet 
kyk.   

 
 
 
 



In gewone woorde sê die engele: Sterkte, ons weet wie julle is en ons weet julle gaan dit nie 
altyd maklik hê nie. Julle gaan opponente hê.  

 Opponente van buite: Jerusalem se mense se teenstand 
maar ook  

 Opposisie van binne jouself wanneer jyself oor God en Sy teenwoordigheid moet dink 
en besef Jesus het opgevaar.   

 
Maar onthou: Jesus kom weer. Oor die uitstorting van die HG wie in die tussentyd tot Jesus 
se koms ons sal troos, kom ons tydens Pinkster by uit.  
 
Bemoediging het elemente van korrigering en lering. En dit  is ‘n proses waaraan die kerk, 
vroeë en nou, voortdurend blootgestel word. (Beeld van gras sny om sproeierkoppe)  
 
3.  Die rol van getuies by die gebeure 
 
‘n Gewone mens se logika word in hierdie gebeure weereens uitgedaag. En daarom kan ons 
tog vir ‘n oomblik uitwysings doen wat nie die Hemelvaart verklaar nie, maar wel aantoon dat 
die gebeure nie sommer los rondlê nie. Rondom die hemelvaart is dit ook goed om te weet 
dat:   
 
1. Die Apostels is die getuies van die gebeure en hulle getuienis word van hier af aan die 

gesaghebbende getuienis wat as basis dien vir die kerk oor die hele wereld. 
2. God inspireer vir Lukas, van al die dissipels, om hierdie gebeure hier te boekstaaf.  

Lukas die dokter. Nie Lukas die filosoof, dromer of digter nie. Miskien eerder Lukas die 
logiese en kliniese denker. God laat hom oor die hemelvaart skryf. Ook in Luk.24:50-53 – 
minder detail maar wel dat hulle met blydskap Jerusalem toe is.   

3. Die historiese gebeure is opspoorbaar. Ook buite Bybels bronne bevestig dat daar so 
getuienis van so gebeure was. Die feit dat daar teenstand teen die getuienis van die 
hemelvaart was, bevestig dat daar so getuienis was.  

 
4. Die feit dat “sien” ‘n rol speel, bevestig dat dit ‘n verskyningsverhaal is. God voorsien dat 

ooggetuies by die hemelvaart teenwoordig is. Terloops: Ooggetuienis speel vandag nog 
‘n krities belangrike rol in die proses waar die waarheid deur die regsproses uitgewys 
moet word. Daar was ooggetuies, en nie net een nie!.  

 
Die hemelvaart is ‘n kernwarheid aangaande God want:.  

 Die gebeure getuig oor die wonder van God se grootheid 

 Voorbereidende gebeurtenis vir die nuwe bedeling van die HG 

 Dit is die vervulling van God se belofte woord 

 Oppad na die Regterhand van God – Intredend, regerend oor die kerk  
 
Die hemelvaaty is een van die 12 grond-artikels van die Christene se geloofsbelydenis. Nie 
te verwar met Regterhand van God ens nie. Hierdie hemelvaart word deur getuies as ‘n 
opspoorbare gebeure in die geskiedenis geplaas en daarom het die Christelike kerk dit nog 
altyd as deel van die grondwaarhede van die geloof bely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Die uitdaging  
 
Graag wil ek dan aan die hand van ‘n paar aanhalings, die uitdagings wat die kerk (na die 
hemelvaart) mee te make het, verder uitwys.  
 
Aanhalings: “……” 
 
Hemelvaart daag ons uit om in die geloof te leef? 
Hier aanvaar die kerk volle verantwoordelikhied om, in die vryheid van die werk van die HG, 
die evangeliese lewe te leef.  
Hier moet God se kerk God op Sy Woord neem. 
Hier moet God se beloftes ernstig opgeneem word. 
Hierin wil die Heilige Gees ons lei.   
 
Ek lees graag weer die 7de artikel van die Christelike kerk aan ons voor.  
 

Ons glo dat Jesus opgevaar het na die hemel   
en 

sit aan die regterhand van God. 
Amen 
 
Slotsang: Lied 429:1,3,5 
Seënbede: M n d g v o HJX’s, l v G, g v d HG  
Kollekte by die deure vir Gemeentebediening 


