
Meditatie Hemelvaartsdag 21-05-2020 

Bijbellezing: Exodus 17: 8-16 en Romeinen 8:31-39 Tekst: Romeinen 8:34b  

 

Broeders en zusters in Christus, 

We vieren vandaag Hemelvaartsdag in een verwarrende tijd. Niet zoals andere 

jaren. We komen niet samen in de kerk. We moeten op 1,5 meter afstand van 

elkaar blijven. We worden geconfronteerd met aangrijpend lijden. En toch 

heeft niemand van ons gedacht: zullen we het dit jaar maar uitstellen of 

overslaan? Natuurlijk niet. Toch vraag je je af: zijn het niet twee werelden, die 

eigenlijk niets met elkaar te maken hebben? Je hebt ‘beneden’ waar trieste 

dingen gebeuren vanwege een pandemie, honger, armoede, onrecht en 

geweld. Veel dingen die je niet meer kunt terugdraaien. En je hebt ‘boven’, dat 

is de hemel, waar de Heere Jezus is, de overwinnende Koning, daar is alles goed 

en vredig. Hij regeert vanuit de hemel over de wereld en leidt de geschiedenis  

naar de definitieve doorbraak van Gods Koninkrijk! Van die hemel kun je af en 

toe dromen, maar wat verandert dat aan hoe het hier beneden is? De hemel is 

zo’n eind weg en Jezus is op grote afstand van ons! Maar misschien moeten we 

het omdraaien: de hemel is juist dichtbij. Afstand is namelijk betrekkelijk. Dat 

ervaar je soms als je met iemand belt in het buitenland. Je praat met de ander 

alsof hij of zij naast je zit. Zo is er ook  dankzij de Heere Jezus een verbinding 

tussen de hemel en de aarde.   

Want wat doet Jezus in de hemel? Hij regeert niet alleen als Koning, maar Hij 

doet méér.  Paulus zegt dat heel duidelijk. Want wat schrijft hij in Romeinen 

8:34 over Koning Jezus? Hij zegt: ‘Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, 

Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons 

bidt’. Overweeg je deze woorden van Paulus dan vallen er drie verschillende 

dingen op.  

a. Het eerste dat opvalt is dat de apostel het woord ‘Hemelvaart’ niet noemt. 

Hij noemt wel Jezus’ sterven én ook Zijn opstanding. En direct daarna schrijft 

Paulus dat Jezus aan de rechterhand van God zit. Dat is een speciale positie. Hij 

zit aan de rechterhand van God. Dat betekent: Hij heeft als eerste toegang tot 

Zijn Vader. Hóe de Heere Jezus op die plek terecht is gekomen ? Die hoge plek 

heeft Jezus niet zomaar gekregen: die heeft Hij verdiend. Jezus is gestorven 

voor ons en voor de wereld, maar Hij is ook opgestaan. Hij heeft er alles voor 

over gehad om ons te redden en als beloning krijgt Hij deze plek. En nu 



benadrukt Paulus niet zozeer de hemelvaart van Jezus maar vooral de zegening 

die daarmee samenhangt. 

b. Vervolgens wijst Paulus erop dat de Heiland niet naar de hemel gaat om te 

rusten, zoals soms wordt gedacht. Want wanneer Stefanus, de trouwe diaken 

en bewogen evangelist, gestenigd wordt, dan zegt hij: ‘Ik zie de hemelen 

geopend, en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God’.  Als 

Stefanus de marteldood sterft, stáát Jezus op en dan kijkt Hij hem aan. Zo 

betrokken is bij het leven van deze volgeling van Hem, dat Hij niet onbewogen 

blijft zitten, maar opstaat en hem bemoedigt en steunt. Jezus rust niet uit in de 

hemel, maar is actief aan het werk.  

c. In de derde plaats: Hoe is Jezus actief in de hemel? Niet alleen door als 

Koning te regeren, maar ook door voor ons te bidden. En op die activiteit wil ik 

vanmorgen de nadruk leggen. Maar nu moet ik daar wel iets bij zeggen. Lees je 

de evangeliën dan blijkt dat Jezus, tijdens zijn verblijf op aarde, voortdurend 

het contact met Zijn hemelse Vader zoekt. Jezus kende op aarde een biddend 

leven. Maar opmerkelijk is, dat Paulus hier in Romeinen 8:34 voor het bidden 

van Jezus in de hemel een ander werkwoord gebruikt dan de evangelisten. 

Paulus gebruikt een woord dat je kunt vertalen met ‘pleiten’. We moeten Jezus’ 

bidden in de hemel dus niet opvatten als een smeekgebed, waarvan Hij moet 

afwachten of Zijn Vader dat zal verhoren. In Gethsemané smeekte Jezus Zijn 

Vader of de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij  mocht gaan. Dat gebed 

werd niet ingewilligd. Het bidden van de Heere Jezus in de hemel is van andere 

aard. Dat kunt u vergelijken met een pleidooi van een advocaat die zich 

beroept op het recht dat vastligt in wetten.  

De Heere Jezus heeft met Zijn leven op deze aarde en met het offer op 

Golgotha Gods heilsplan uitgevoerd. Wanneer Hij nu in de hemel een verzoek 

indient bij Zijn Vader dan luistert de Vader naar Zijn Zoon  en verhoort Hem. 

Hoe dat komt? Omdat Jezus pleit op grond van alles wat Hij volbracht heeft. 

Het is goed deze Bijbelse grondlijn te onderstrepen. In het geloof mogen we 

weten dat de Heere Jezus, sinds Zijn troonsbestijging op de Hemelvaartsdag, 

niet alleen als Koning regeert, maar ook als Priester voorbede doet voor ons, 

voor Zijn gemeente op aarde. En dat pleidooi wordt altijd gehonoreerd, want 

Hij beroept Zich daarbij op Zijn volbrachte werk. Ik weet niet hoe u of jij dit 

beleeft, maar naar mijn besef is deze geloofswetenschap zo veelomvattend en 

verstrekkend dat wij er als christelijke gemeente levenslang onze handen aan 

vol hebben om dit verwerken in ons geloofsleven. Bidt daarom dat de Heilige 



Geest de ogen van je hart opent voor de onnoemelijk rijke zegen die aan deze 

voorbede van de Heere Jezus in de hemel verbonden is. 

Paulus zegt dat de Heere Jezus voor ons pleit. Welke onderwerpen komen in dit 

pleidooi aan de orde? Dan moet u letten op wat Paulus direct voorafgaand aan 

onze tekst schrijft. ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen 

van God? Wie is het die verdoemt, die veroordeelt? Daaruit blijkt dat 

christenen te maken hebben met aanklagers. Wie van ons kent niet de 

aanklagende stem van je geweten? Wie van ons weet niet van die 

beschuldigende innerlijke stemmetjes die je wijzen op je falen en tekort, op je 

missers en uitglijders? Wie van ons heeft nooit last van zelfbeschuldiging of 

zelfverwijt? Soms hangt dat in meer of mindere mate ook samen met je 

karakter, je opvoeding en je levensgeschiedenis. En dan kunnen zulke 

fluisterstemmen zich zelfs ontwikkelen tot venijnige stemmen die je helemaal 

gaan beheersen. 

Maar het zijn niet alleen stemmen van binnen die je aanklagen. De satan, die 

de aanklager van de broeders genoemd wordt, is er ook nog. Geraffineerd als 

hij is, blaast hij je falen op, dikt hij je tekort aan en maakt hij je missers groter. 

Heel levendig en gemeen kan hij je wijzen op je misstappen. Hij zal het niet 

nalaten om oude, reeds vergeven zonden, je weer te binnen brengen. Met als 

gevolg dat je jezelf veroordeelt of  jezelf niet kunt vergeven en je rondloopt 

met het gevoel een loser te zijn. Wellicht zijn er onder ons die hier in meerdere 

of mindere mate last van hebben. Misschien ben jij in gevecht met zulke 

venijnige en gemene stemmen in je leven en lijdt je hieronder.  

Weet dan als je met zulke stemmen en met deze gemene aanklager 

geconfronteerd wordt, dat er in de hemel een Priester actief is. Een Advocaat 

die voor je vrijspraak pleit. Een pleidooi dat gegrond is op recht. Op het offer 

dat Hij Zelf gebracht heeft. Ja de Heere Jezus kan zeggen: Vader, Ik bid voor 

hem of haar, want Ik ben voor hem of haar naar het kruis gegaan, Ik ben voor 

hem, voor haar gestorven en opgestaan. Jezus is niet ver weg. Hij denkt aan u, 

jou en mij. Hij doet een goed woord voor ons. Hij treedt voor ons in bij Zijn 

hemelse Vader. Blijf daarom niet stilstaan bij die stem van je geweten die je 

aanklaagt; laat je niet intimideren door de beschuldigende stem van de satan, 

maar zie heel bewust op naar de Advocaat Jezus Christus en hecht je vast aan 

Zijn pleidooi. En geloof dat Zijn pleidooi voor vrijspraak meer invloed heeft bij 

God de Vader dan alle beschuldigende stemmen samen. 



Is daarmee de zegen van Jezus’ voorbede uitgeput? Nee, want in vers 35 lezen 

we: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 

benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? En 

daar voegt Paulus in vers 37 aan toe: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars , door Hem Die ons heeft liefgehad. We hebben dus niet alleen te 

maken met zelfbeschuldigingen en aanklachten van de grote tegenstander van 

God. Er zijn meer negatieve dingen waar je in deze wereld tegen aanloopt. 

Verdrukking, vervolging of zwaard. Kortom: als christen loop je de kans te 

moeten lijden onder vervolging. Maar ook honger, naaktheid en gevaar: dus 

tegenslag, ziekte en pijn, dood en verdriet, rampen en ellende kunnen in deze 

gebroken wereld je levensweg doorkruisen. Als je om Christus’ wil moet lijden 

of als je geconfronteerd wordt met tegenslag, ziekte, besmetting en dood? Hoe 

zul je dan volhouden in het geloof? Dat is een wezenlijke vraag, want Jezus 

heeft, bij de uitleg van de gelijkenis van het zaad, uitdrukkelijk gezegd dat als 

verdrukking en vervolging zich aandienen mensen afhaken van het geloof.  

Ik denk in dit verband aan de geschiedenis uit Exodus 17. Israël is op weg vanuit 

Egypte door de woestijn naar het land Kanaän. Israël wordt door Amelek 

aangevallen. De volgende dag vecht een leger onder leiding van Jozua tegen de 

Amalekieten. Tijdens dat gevecht beklimt Mozes een berg. Hij heft zijn staf op 

naar de hemel als teken van gebed. Zolang Mozes de staf omhoog houdt, 

behaalt Israël de overwinning. Zodra Mozes verslapt verliest Israël. De 

overwinning wordt dus niet behaald dankzij de kracht van Israël of dankzij de 

zwakte van Amalek, maar dankzij de voorbede van Mozes. En zoals Mozes 

voorbede deed op de berg, waardoor de overwinning werd behaald, zo doet de 

Heere Jezus dat in de hemel op volmaakte wijze voor Zijn gemeente in de 

woestijn van dit leven, in gevecht met de boze en in confrontatie met tegenslag 

lijden, ziekte en rouw. Hoe blijf je daarin trouw aan je Heiland en zul je als 

gemeente overwinnen in deze strijd? Niet in eigen kracht en niet dankzij onze 

wapens en vaardigheden, onze handigheden en trucjes. ‘Maar in dit alles zijn 

we meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad!’ De 

overwinning ligt vast in de voorbede die Christus doet voor Zijn gemeente. 

Jezus knipt  dus niet even met zijn vingers om al onze problemen in één klap op 

te lossen. Maar Hij bidt voor jou en mij om moed en hoop.  

Wat een geweldig perspectief wordt ons hier geboden. Wanneer de stormen 

van twijfel en aanvechting, van verzoeking en verleiding over je heen razen, 

dan is het je opdracht als christen om te letten op Hem die meer is dan Mozes, 

Jezus Christus, de grote Hogepriester  en Advocaat. In zulke crisismomenten 



mag ik mijn leven toevertrouwen aan de voorbede van de Heere Jezus en mij 

overgeven aan Hem. In het geloof dat ik door Zijn pleidooi wordt 

vastgehouden,  wordt beschermd en bewaard. Maar ik mag ook geloven dat in 

Zijn voorbede de kracht ligt om het vol te houden te midden van de moeilijkste 

omstandigheden. Om vervolgens in de geestelijke strijd die er in en om mij 

heen woedt door de geestelijke wapenrusting en het gebed de boze te 

weerstaan, het lijden te dragen, en te getuigen van de hoop. En wat is onze 

hoop? Dat God deze wereld en ons leven getekend  door kwaad en lijden en 

niet te gronde zal richten, maar zal vernieuwen. 

En waar Mozes door vermoeidheid zijn armen liet zakken en de hulp van Aäron 

en Hur nodig had. Daar kende de Heere Jezus  tijdens Zijn leven op aarde ook 

moeheid en viel Hij op de achterzijde van een schip in slaap. Maar nu in de 

hemel kent Hij nooit meer moeheid. Hij is actief. Hij bidt voor ons. Nu! Het 

staat er in de tegenwoordige tijd. Niet af en toe, maar voortdurend, dag en 

nacht. Iedere keer als jij bidt, is Jezus er die ook bidt voor jou en aan je denkt. 

Ook als je niet meer bidden kunt, omdat je ziek of te vermoeid bent, omdat ons 

verstand door dementie verduisterd is of omdat je soms de weg niet weet die 

je gaan moet. Ook als door lauwheid je bidden is verslapt. Ook dan pleit Hij 

voor u, jou en mij bij Zijn Vader. Wij hebben een machtige Koning en biddende 

Hogepriester in de hemel. Hij heeft Zijn Vader gebeden om de Heilige Geest en 

die heeft Hij ons gegeven. Door die Geest houden we de moed erin en kunnen 

we mensen aanspreken en ze vertellen van Jezus die in de hemel is om voor 

ons te bidden. Ik hoop dat veel mensen in de kerk en daarbuiten in deze dagen 

naar boven kijken, waar Jezus is, Die niet op afstand blijft , maar ons meer dan 

ooit nabij komt. Zo worden we door  de verkondiging op deze  Hemelvaartsdag  

bemoedigd en aangemoedigd alles te verwachten van Jezus die voor ons bidt. 

Want alleen zo kun je volharden tot het einde en thuis komen in Gods stralen 

de toekomst. Hem zij de glorie in alle eeuwigheid. Amen 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 


