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De catechismus zegt dat de leerlingen Christus ten hemel zagen stijgen en dat Hij ‘ons ten 

goede daar is’. 

 

De hemel die met dat ‘daar’ wordt aangeduid, is niet binnen het heelal te lokaliseren, maar 

moet gezien worden als een wereld die de wereld die wij zien omvangt en draagt; een wereld 

wij niet kunnen zien, maar van waaruit wij wel gezien worden en die zowel oneindig groot als 

zeer dichtbij is: ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld’ zegt Jezus (Mt. 28). 

 

Tussen Luthersen en Calvinisten is er meningsverschil over het hoe van deze nabijheid 

gerezen. Luther leerde dat met de hemelvaart ook Jezus’ lichaam alomtegenwoordig was 

geworden (dit om vol te kunnen houden dat dat lichaam ook in het avondmaalsbrood 

aanwezig kon zijn). Vanuit het Calvijnse kamp werd daartegenover gesteld dat het bij een 

lichaam hoort dat het zich op een bepaalde plaats, in dit geval de hemel, bevindt, en dat het 

dan niet ergens anders aanwezig kon zijn. Zo is Christus ons na zijn hemelvaart op allerlei 

manieren nabij, alleen niet met zijn lichaam. Beiden hebben m.i. meer gezegd dan zij waar 

konden maken, aangezien het evangelie ons de opgestane Christus enerzijds als concreet 

lichamelijk aanwezig tekent, maar anderzijds ongrijpbaar, onverwacht verschijnend en 

verdwijnend en als tot een andere wereld behorend. Zowel de Luthersen als de theologen uit 

Calvijns kamp leggen wat het evangelie ons verhalend voorhoudt, eenzijdig vast.  

 

Over het nut van het geloofsartikel van de hemelvaart: we hebben een Advocaat bij God, we 

hebben de garantie dat we Christus met lichaam en al zullen volgen, we ontvangen zolang het 

nog niet zover is, de Geest als onderpand om onze harten te richten op Christus. 

 

Dat Jezus is gezeten ‘aan Gods rechterhand’ is afkomstig uit Ps. 110, waar David God op zijn 

troon ziet en iemand die hij ‘mijn Heere’ noemt door God genodigd hoort worden om naast 

Hem te komen zitten. Iets dergelijks heeft ook Daniël gezien (hoofdst. 7) en Johannes in zijn 

Openbaring (hoofdst. 5). Dit mogen we niet te snel als beeldspraak afdoen. 

 

Psalm 110 is de plaats uit het OT die het vaakst in het NT aangehaald wordt. Toch is hij onder 

ons niet erg bekend. Te ruw en gewelddadig? Het gaat wel om een Koning die ook Priester is, 

en als Melchisedek (Gen. 14) vrede en zegen in de wereld kwam brengen. Ook is het geen 

Koning die enkel commandeert, maar die ook de gevaren en ontberingen van de strijd heeft 

willen dragen (Ps. 110:7). Dat is de reden waarom Hij naast God op de troon mag zitten. Ook 

zijn volk (vs. 3) wordt meer als hemels glanzend dan als aards geharnast getekend. Bij nadere 

beschouwing staat de psalm dichter bij het evangelie dan we op het eerste gezicht zouden 

denken en is het minder merkwaardig dat de apostelen hem zo vaak citeren. Ook het 

gewelddadige uit de psalm hoort erbij. Het kwade moet een keer opzij. Tenslotte is het buigen 

of barsten. 

 

De Catechismus zegt niet alleen dat Christus Hoofd van zijn kerk is, maar dat Hij ook buiten 

de kerk ‘alle dingen regeert’ (antwoord 50). Ook daar is het de Christus uit het evangelie, die 

regeert, die het opneemt voor wezen en weduwen en hun onderdrukkers straft (Ps. 68, Matth. 

23). Dat mag ons bij alle verwarring die we in de wereld zien hoop geven. 


