
HEMELVAARTDIENS 9 MEI 2013 KRAGGAKAMMA 
 

Aanvangslied:   LIED 260:4,5,6 
 4. Op die derde dag het Jesus 

uit die dood uit opgestaan, 

deur sy sterwe en sy lewe 

dood en graf en hel verslaan. 

Na die hoogste hemel het Hy 

tot die Vader opgevaar; 

aan Gods regterhand in ere, 

voer Hy heerskappy van daar. 

 

5. Ek glo dat Hy op die wolke, 

Hy, die Menseseun, wéér kom. 

Al die lewendes en dooies, 

elke knie sal buig voor Hom. 

Hy beoordeel al ons werke 

so beslis Hy ook my lot. 

Maar dit troos my: Hy, die regter, 

het my skuld betaal by God. 

 

6. Ek glo met my hele wese 

in die Heil'ge Gees as Heer, 

wat sy kerk met al sy lede 

troos en deur die Woord regeer. 

Hy skenk my sy krag en leiding 

dat ek hier die goeie stryd 

in sy Naam begin en eindig 

met geloofsblymoedigheid. 

Votum 

Seëngroet 

Loflied: 429   Die Heer regeer, Hy't opgevaar 
------------------------------------ 

1. Die Heer regeer, Hy't opgevaar, 

die dood kon Hom nie hou nie. 

Sy almag sal ook óns bewaar 

wie sal op Hom nie bou nie? 

 



2. Kom sing dan nou 'n loflied saam; 

Hy roep ons na sy woning. 

Kom prys die allergrootste Naam 

van Hom, ons Heer en Koning.  

Gebed: 

Lied 

Skriflesing:  Handelinge 1 
1  My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin 

af. 

 2  tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige 

Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. 

 3  Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop 

van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die 

koninkryk van God gepraat. 

 4  Terwyl Hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: "Moenie van Jerusalem af 

weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 

 5  Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop 

word." 

 6  Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat U die 

koninkryk vir Israel weer gaan oprig?" 

 7  Hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader 

in sy eie mag bepaal het nie. 

 8  Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in 

Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." 

 9  Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het Hom weggeneem, 

sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 

 10  Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by 

hulle gestaan. 

 11  Dié sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van 

julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien 

opgaan het." 

 12  Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die 

stad, 'n sabbatsreis ver.   

Woordverkondiging 
Die arme, verdwaasde dissipels staan en kyk waarheen Jesus is – is Hy regtig nou weg, of gaan hy 

enige oomblik weer verskyn?  Dis nou nie juis elke dag dat iemand uit die dood opstaan en dan voor 

jou oë in ‘n wolk verdwyn nie.  So hulle staan verdwaas.  Hulle het steeds nie verstaan wat Jesus se 

Koninkryk sou behels nie – noudat Hy opgestaan het uit die dood kan Hy mos die Koninkryk van 

Israel herstel...  So hulle wag – waar is Jesus nou, kom Hy terug?   

Dan verskyn die engele aan hulle en gee aan hulle rigting. 



Julle moet nou gaan doen wat Jesus vir julle geleer het om te doen.  Vir 3 jaar het julle elke dag saam 

met Hom gestap en geleer.  Julle het aan armes verkondig dat die Koninkryk van God aan hulle 

behoort.  Julle het aan verworpenes se  etenstafel gesit, want God is vir hulle baie lief.  Julle het aan 

siekes verkondig dat God hulle nie wil straf nie, maar juis gesond wil hê – dit is waarom julle moes 

leer om hulle te genees deur handoplegging en gebed. 

Dit is vir ons moeilik om vanuit ons perspektief te verstaan dat die dissipels selfs nou nog nie die pad 

van Jesus verstaan nie.  Maar ons tree eintlik maar net soos hulle op, of ten minste ek self – ek wil 

ook by Jesus wees, ek wil ook Sy teenwoordigheid ervaar en aan Sy voete sit.  Daarom is dit lekker 

om eredienste te vier, saam te sing, om Bybel te lees en te bid.  Dis heerlik om God in volle lof en 

aanbidding te aanbid. 

Maar dan voel ek ook iemand tik ons so op die skouer en vra: Hoekom is jy nog hier?  Het ek jou dan 

nie uitgestuur nie? 

Die engele moet die dissipels aanmoedig om na Jerusalem te gaan, om te wag vir die uitstorting van 

die Heilige Gees wat hulle sou toerus om met dieselfde krag as Jesus onder mense te werk. 

Een: ’n Taak gerig op die aarde 

John Stott skryf:  “Die dissipels is nie geroep om vir die sterre te kyk nie, maar uit te reik na die 

eindes van die aarde.”  Hy vervolg: “Their calling was to be witnesses and not stargazers”. 

Die aarde moet dissipels se verbeelding aangryp, nie die hemel nie.  Die visie waaraan die dissipels 

moes bou was nie gerig op die hemel waarheen Jesus vertrek het nie. Dit moes uitwaarts fokus op 

die wêreld wat die goeie nuus van Jesus Christus moet ontvang.  Dieselfde geld vir ons, sê Stott.  

Nuuskierigheid oor die hemel en hemelbewoners, spekulasie oor allerlei profesieë en die vervulling 

daarvan, ’n obsessie met “tye” en “seisoene”, is alles steurnisse wat ons wegtrek van ons Godgegewe 

opdrag.  Christus sal eendag terugkeer, persoonlik, sigbaar, verheerlik.  Daarvan is ons verseker.  Die 

ander detail kan wag.  Intussen het ons werk om te doen deur die krag van die Gees. 

Tussen die hemelvaart en die wederkoms, die weggaan en die terugkeer van Jesus, lê daar ’n 

tydperk waarvan ons nie weet hoe lank dit sal wees nie.  Hierdie tyd is bedoel om gevul te word met 

die kerk se wêreldwye, Geesvervulde getuienis oor Jesus. 

In sy hemelvaart fokus Jesus ons aandag doelbewus op die aarde as die ruimte waarbinne ons 

roeping afspeel. 

Twee:  ’n Getuienistaak 

Die kerk is geroep om op aarde die getuienis van Jesus Christus, die lewende Here, voort te sit.  Die 

opdrag is duidelik:  “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my 

getuies wees...” (1:8) 

Jesus kwalifiseer die getuienis: “julle sal my getuies wees.”  Die inhoud van die getuienis is die werk 

van God in en deur Jesus Christus.  Ons is nie geroep om ’n filosofie, ’n morele kode, ’n raamwerk vir 

sedelike verbetering, ’n resep vir selfverwesenliking, ’n strategie om wenners te wees, opbouende 

waarhede of ’n rotsvaste bastion vir beginselvastheid te verkondig nie.  Allermins.  Ons is die getuies 

van Jesus Christus. 

Gedurende die veertig dae tussen sy opwekking uit die dood en sy hemelvaart het Jesus met die 

apostels oor die koninkryk van God gepraat (1:3).  Die term koninkryk verwys nie, soos ons dalk sou 

verwag, na ’n geografiese gebied nie.  Koninkryk moet eerder as ’n werkwoord verstaan word:  Jesus 

het oor die regering van God gepraat.  Die koninkryk of regering van God is ’n tema wat regdeur die 



evangelies aangekondig word.   Daar is die allernouste band tussen Jesus en die koninkryk: die 

koninkryk word in die persoon en werk van Jesus verwesenlik. 

Wanneer ons gestuur word om getuies van Jesus te wees, dra ons die boodskap van die regering van 

God wat in die persoon en werk van Jesus ’n werklikheid word.  Wat is die koninkryk?  Die koninkryk 

is: 

• God se missie of sending om in die dood en opstanding van Christus versoening en herstel 

te bewerk.  2 Kor 5:19: “Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die 

wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie.  Die boodskap van 

versoening het Hy aan ons toevertrou.” 

 

• God se regering maak ons nuut: “Iemand wat aan Christus behoort is ’n nuwe mens.  Die 

oue is verby, die nuwe het gekom” (2 Kor 5:17). 

 

• Die koninkryk wat in Jesus kom, vernietig elke duister mag en gesag wat verwoesting 

aanrig: “Maar daar is ’n volgorde: die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, dié wat aan 

Hom behoort.  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat 

Hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het” (1 Kor 15:23-24). 

 

• Deur by wyse van die kruis en opstanding te regeer, breek God die mag van die sonde en 

dood wat die goeie skepping op die weg van verwoesting geplaas het.  Die getuienis is: in Jesus 

breek die toekomstige regering van God nou reeds in die wêreld in as boodskap van die toekoms van 

die skepping, wat eenmaal volkome genees en versoen met God sal wees. 

Waar ons die goeie nuus van Jesus deel, daar breek die regering van God deur.  Daar word die 

wêreld nuut gemaak.  Daar kom hoop en uitsig.  Ons is deel van God se vernuwing van sy skepping 

Drie:  ’n Taak uitgevoer in die krag van die Heilige Gees 

Die getuienistaak kan net deur die krag van die Heilige Gees uitgevoer word.  Daarom sê Jesus dat 

die dissipels in Jerusalem moet bly wag tot die gawe wat die Vader belowe het aan hulle gegee is 

(1:4).  Hierdie gawe is die Heilige Gees waarmee hulle gedoop sou word (1:5). 

Die Heilige Gees bemagtig die kerk na die weggaan van die Here Jesus.  Die Gees word juis gegee om 

oor Jesus te getuig, en die Gees neem die kerk op in hierdie proses.  Die kerk word die instrumente 

van die Gees se bediening in die wêreld. 

Dit is die Gees wat vissermanne die vrymoedigheid gee om te getuig.. 

Johan Cilliers skryf treffend: “Wanneer ’n mens Handelinge lees, hoor jy hoedat die doodsbeendere 

ratel, sien jy hoedat hulle roer, beweeg en lééf! Been na been na been, vleis en vel en Gees deur 

Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Na alle 

kante toe spat die vonke, skiet dit soos ’n weerligstraal oor die aarde heen.” 

Getuienis begin daarom altyd by gebed.  Die kerk bid om die krag en vervulling met die Gees wat 

oor ons uitgegiet is.  Die kerk bid om die dryfkrag van die Gees, en die inisiatief van die Gees.  

Sonder die Heilige Gees kan ons nie 

Vier: ’n Verruimde taak 

Ons getuienistaak is altyd groter en ruimer as wat ons kan droom of dink.  Dit geld op verskillende 

vlakke. 



Eerstens is die taak geografies groter as ons onmiddellike omgewing.  

 Jesus sê: “Julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die 

uithoeke van die wêreld” (1:8).  Op ’n stadium was Afrika en die Ooste die uithoeke waarheen die 

evangelie geneem moes word.  Vandag is Europa weer sekulêr, en stuur kerke uit Afrika en die Ooste 

sendelinge na Europa om die evangelie terug te neem soontoe.  Aan die begin van die 20ste eeu het 

slegs 10% van die wêreld se Christene in die suidelike kontinente en die Ooste gewoon, terwyl 90% 

in Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieu-Zeeland gewoon het.  Vandag leef ten minste 70% van 

die wêreld se Christene in die nie-Westerse wêreld.  Meer Christene aanbid elke week in Anglikaanse 

kerke in Nigerië as in al die Anglikaanse of Episkopaalse kerke van Brittanje, Europa en Noord-

Amerika saam!  Daar is meer Baptiste in die Kongo as in Brittanje, meer mense elke Sondag in die 

kerk in die kommunistiese China dan in die hele Wes-Europa, en tien keer meer lidmate van die 

Assemblies of God in Latyns-Amerika as in die VSA  (Christopher J. H. Wright, “An Upside-Down 

World,” Christianity Today, January 2007). 

Wanneer jy na bogenoemde skuiwe kyk, besef jy: die Gees sit die getuieniswerk inderdaad voort 

deur die kerk van die Here.  Natuurlik is daar selfgerigte gemeentes wat die evangelie gebruik om hul 

kerk in stand te hou, eerder as om getuies in die kragveld van die Gees te wees.  Hierdie teks is ’n 

oproep om bekering aan sulke kerke 

Tweedens is die getuienis groter as ons opvattings oor die inhoud van die 

getuienis.  

 Die dissipels vra vir Jesus: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” 

(1:6).  Vir hulle verstaan het die boodskap van Jesus net iets vir Israel gesê, net iets vir nou gesê, en 

moontlik het hulle dit verskraal tot net die politieke herstel van die ryk van Dawid of Salomo.   

Die boodskap is groter en sterker as hulle verstaan daarvan.  Die boodskap doen meer, herstel meer, 

verander meer, is in sy inhoud ryker en groter as ons opvattings daarvan.   

Baie sendelinge het na Afrika en ander dele van die wêreld gegaan om siele vir die hemel te red.  

Voordat hulle hul kon kry, het hulle skole gebou om onkunde te verdryf, hospitale opgerig om 

genesing te bring, die Bybel vertaal om die seggingskrag van die evangelie te verhoog, en is hul eie 

lewens en geloof verruim deur die kontak met die mense teenoor wie hulle getuig het.  Die 

evangelie van Jesus Christus doen meer, en neem ons na plekke, skep strategie, span metodes in en 

bewerkstellig verlossing op maniere wat ons nie kon voorsien nie.  Geen wonder nie, want die 

getuienis en die boodskap behoort nie aan ons nie: dit is getuienis oor Jesus deur die krag van die 

Gees. 

Getuies maak daarom altyd ruimte om verras te word deur die lewende 

God. 

Getuies bly sensitief vir die stem van die Gees wat ons op maniere gebruik wat ons nie kon voorsien 

nie. 

Ons het nie die boodskap in ons greep nie.  Die boodskap het ons in die boodskap se greep.  God sit 

daaragter.  Johan Cilliers skryf dat God ons deur die eeue opnuut opsoek: “Deur ons strate, ons 

woonbuurtes en huise en kerke, ja tussen ons kerkbanke deur, hardloop Hy, snuffel Hy omdat God nie 

wil hê dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal tot die kennis van die waarheid en die 

verwondering oor sy liefde moet kom . . . God is onrustig, en Hy stuur sy onrustige Gees om ons 

stereotipes, ons ideologieë, ons teologieë, ons planne, ons programme, ons sondige stabiliteit te kom 



deurbreek ter wille van die behoud van die wêreld. Hy dryf ons uit ons ‘rus’ uit, na die wêreld met sy 

onreg, sy hongersnood, sy verskeurdheid, sy ellende.” 

Vyf: ’n Taak wat die lewe met sin vul 

Ons hoop op die terugkeer van Jesus.  Die belofte is: “Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe 

opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het” (1:11). 

Ons wag op Jesus.  Dit is ’n aktiewe wag.  Ons wag deur te vertel, te getuig, deur deel te neem aan 

die regering van God wat genesing, geregtigheid en vrede in die wêreld bring. 

Hierdie aktiewe wag vul ons lewens met sin. 

Slotlied: 407   Triomf, triomf, Immanuel! 

------------------------------- 

1. Triomf, triomf, Immanuel! 

Die Heer oorwin die dood en hel 

ná bitter stryd en lyding. 

Hy, God-met-ons, Hy het oorwin, 

lei ons die Vaderwoning in - 

laat deel ons sy bevryding! 

Triomf, triomf, verlossingsdag- 

die Heil'ge Gees verklaar met krag 

Hy's Seun van God die Vader. 

Hy heers, en elke vyand sien 

hoe dat sy volk Hom dankbaar dien, 

Hom loof vir sy genade. 

 

2. Triomf, die Heer het opgestaan! 

Die laaste vyand is verslaan, 

geen mag hou Hom gebonde. 

Wie in Hom sterf, sal met Hom leef; 

wie skuld bely, dié word vergeef: 

deur Christus vry van sonde. 

Hy, heerlik aan Gods regterhand, 

Hy stuur vir ons die Gees as pand- 

die Gees laat ons herlewe. 

Ons, deur sy wonderkrag bevry, 

bly oor en oor sy woord bely: 

Hy leef, en jul sal lewe! 

 

Seën 


