
Het jy al vir iemand ’n stuk hemel uitgedeel? 

Kolossense 3: 1-4 

Sondag na Hemelvaart  -  2 Junie 2019 

 

Skriflesing en Prediking: Kolossense 3: 1-4 

1. 

Daar word die storie vertel van die eerste Russiese ruimtevaarder - Yuri Gagarin. 

Toe hy weer terug was op aarde het die Russe ŉ groot mediakonferensie gehou.  

Tydens die geleentheid kon die joernaliste vra stel aan die Russiese held. Een van 

die joernaliste staan toe op ŉ en vra tong in die kies of Yuri die hemel gevind het toe 

hy daar bo was.  Natuurlik antwoord Yuri toe nee.  Toe vra die joernalis of hy God of 

Jesus gesien het.  Weereens was die antwoord nee.   Yuri sê toe baie ernstig:  Terwyl 

ek om die aarde gewentel het, was ek stoksielalleen.  Daar was nie hemel nie, nie ŉ 

God nie en nie ŉ Jesus wat na die hemele opgevaar het nie. 

Hoekom vertel ek die storietjie vir ons vriende? 

Ons vriend Yuri verwoord op sy eie manier die basiese probleem wat baie mense 

vandag nog het met die hemelvaart. 

In ons tyd van ruimtevaart het Hemelvaart vir baie ’n probleem geword. Nie alleen 

moet Hemelvaart die wette van swaartekrag trotseer nie, maar ook kan ons met 

ons wêreldbeeld Hemelvaart moeilik akkommodeer. 

Daarom dink ek dat dit nodig is om net eers Jesus se hemelvaart binne die regte 

konteks te plaas.  Verstaan ons iets van hoe die eerste gelowiges se wêreldbeeld 

gelyk het, kan ons uiteindelik veel makliker in die hemelvaart glo en dan antwoord 

watter nut die hemelvaart vir elkeen van ons inhou.  Nie net watter nut dit inhou nie 

maar ook watter opdrag in die hemelvaart opgesluit lê.  

2. 

Ons weet natuurlik dat die aarde rond is en dat die aarde saam met ander planete om 

die son wentel.  Ons son, die planeet aarde, asook die ander planete soos Mars, 

Neptunis en Jupiter maak deel van die melkwegstelsel.  Dit eindig egter nie daar nie.  



Met ons sterk teleskope en satelliete het die navorsers ontdek dat ons sonnestelsel 

maar net een van miljoene is.   

Met dit in gedagte – wat vir baie algemene kennis is – het konsepte soos “na die 

hemel opgevaar, of na die hel neergedaal” problematies geword.  Hoe kan jy van bo 

en onder praat as die aarde rond is? 

Daarom, met die probleme in gedagte, moet ŉ mens bietjie in die eerste gelowiges 

se skoene gaan loop.  Hoe het hulle na die wêreld gekyk?  Hoe het hulle Jesus se 

hemelvaart verstaan? 

• Aarde was die middelpunt van die heelal en die son het om die aarde gedraai. 

• Die aarde was ŉ plat skyf.  Bo die aarde was die hemele en onder die aarde die 

onderwêreld. 

• Jesus was gesien as ŉ hemelse wese wat van God gekom het.  Deur die 

maagdelike geboorte het Jesus die menslike realiteit betree en deur die 

hemelvaart het Jesus na God teruggekeer. 

Binne die wêreldbeskouing maak Jesus se hemelvaart volledig sin.   

Ons het natuurlik met ons teleskope en satelliete die teendeel bewys.   

• Vir ons beteken Jesus se hemelvaart nie dat hy weg is van ons en uitsluitlik by 

God is nie.  Vir ons dui die hemel nie op lokaliteit nie maar eerder ŉ 

toestand.  Die hemel is nie ŉ plek nie maar eerder ŉ manier van wees.  Om na 

die hemel te gaan – waar dit ook al is – is om by God te wees, met God te wees, 

in God te wees. 

• Netso beteken die hel nie ŉ spesifieke plek nie.  Dit is nie ŉ plek waarheen jy 

gaan nie, maar dit is eerder ŉ manier van wees.  Dit is om sonder God te wees 

– van God verlate te wees. 

• Jesus se geboorte, maar ook sy hemelvaart beteken per implikasie dat hemel 

en aarde bymekaar kom.  Dit wat ver was is nou naby.  Dit wat van mekaar 

vervreem is, is nou weer met mekaar versoek. 

• Indien die hemelvaart beteken dat Jesus nou by God volkome is, en indien God 

alomteenwoordig, het Jesus ons ook nooit volkome verlaat nie.  Nee, die 



teendeel is eerder waar.  Dit beteken dat Jesus, deur God, deur die Gees, 

alomteenwoordig is 

So gesien kan ons steeds in die jaar 2019 volkome in die hemelvaart glo.  Ons glo 

dat Jesus in sy hemelvaart by God is. Dit dui nie op ŉ plek nie maar eerder ŉ toestand.  

Netso kan is sê dat ons hemel toe gaan met die wete dat dit nie BO is nie, maar eerder 

saam met God. Om in die hemel te wees beteken dat Jy met God, in Jesus versoen 

is.   

Ons kan dan nie net glo in die hemelvaart nie, maar ook antwoord watter nut en 

opdrag die heelalvaart vir ons dan inhou. 

3. 

Met dit in gedagte broers en susters.  Laat ons dan nou die vraag beantwoord.  

Watter nut het Hemelvaart?  

Christus is ons voorspraak by die Vader. Ons weet wat dit beteken. Dit is iemand wat 

vir jou ’n goeie woord doen as jy aansoek doen vir ’n werk of ’n beurs. Dit gaan 

baie keer oor toutjies trek waar mense ander onregmatig bevoordeel. So ’n 

voorspraak het ’n negatiewe konnotasie. Ons moet eerder daarna kyk uit ander hoek. 

In die regsterminologie sal ons eerder praat van regverdigmaking. Ons is die 

beskuldigdes en Christus die advokaat wat ons saak bepleit. Dit geskied nie 

onregverdig nie. Reg het geskied, Hy het daarvoor betaal. Op grond van sy 

versoening tree hy vir ons in.  

Watter nut het Hemelvaart?  

Jesus pleit vir my en ek weet ek is versoen met God. Ek is vrygespreek. Hy is my 

voorspraak, Hy tree vir my in, nee, nog meer. Met sy Hemelvaart het Christus ons 

liggaam die hemel ingedra, dit is vir ons die versekering dat daar ook vir ons plek is 

by God, maar Hy het ook sy Gees vir ons gegee om by ons te bly, dit is vir ons die 

sekerheid dat God ook by ons is, op die aarde. 

Wat is die nut van Hemelvaart?  

Ons weet dat daar vir ons eendag plek is by God, en terselfdertyd weet ons dat God 

in hierdie wêreld by ons is. Hemel en aarde het bymekaar gekom. 



Wat is die nut van Hemelvaart?  

Ons weet nou dat Jesus aan die regterhand van God sit.  Dit wys nie vir ons waar 

Jesus is nie.  Nee, dit dui eerder op Jesus se toestand.  Dit wys vir ons dat Jesus nie 

net vir ons ŉ plek gaan gereedmaak het nie, maar dat hy ook in alles in beheer is.  

Jesus is teenwoordig, Hy is magtig, Hy het die vermoë, en Hy doen dit ook, om in 

elkeen van ons lewens in te gryp.  Dit maak nie saak hoe hopeloos ons situasie is nie.  

Jesus is almagtig, Hy is deel van die drie-eenheid, die Gansandere.  Niks lê buite God 

se magsfeer nie. 

As jy iets hiervan begryp, iets hiervan vir jou ’n werklikheid word, dan verstaan jy 

Hemelvaart anders. As jy dit deur die Heilige Gees glo, dan breek iets van die hemel 

op aarde vir jou deur, dan besef jy hoe bevoorreg jy is om deur die geloof in Jesus 

Christus daaraan deel te kan hê 

4. 

Gemeente. Ons het nou vasgestel wat die nut van die hemelvaart vir elkeen van 

ons is. Maar wat is die opdrag van Hemelvaart?  

In ons teksgedeelte het ons gelees: 

Aangesien julle saam met Christus opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo 

waar Christus is.  

Wat sê ons teksvers? Strewe na die dinge wat daarbo is. 

Beteken dit dat ons wêreldontvlugters moet wees? Nee, inteendeel, die teksvers sê 

dat ons na die Hemelvaart ’n opdrag het. Wat bo is, moet ons die wêreld indra. 

Soos Christus die hemel naby aan ons gebring het in sy koms na die wêreld, so moet 

ons sy voetspore volg. Ons moet ’n stuk hemel indra op aarde. Ons moet ander 

mense iets van die hemel op aarde laat ervaar. Ons moet doen wat Christus vir ons 

gedoen het.  

Ons het Hemelvaart herdenk.  Jy besef wat die nut is. Die wins is dat die hemel 

eintlik vir jou nader gekom het, dit het moontlik geword om in God se 

teenwoordigheid te kan lewe, maar wat dan?  

 



 

5. 

Gaan jy of het jy al ’n stuk hemel ingedra op aarde? Was daar enige verandering 

in jou lewe? Jy sal seker vra, vir wie gee mens ’n stuk hemel en hoe?  

• Het jou lewe met iemand paaie gekruis wat hel op aarde ervaar? Daardie 

persoon wat geen uitkoms gesien het nie, wat gedink het dit is die einde van 

sy lewe. Jy het tog sekerlik al vir so ’n persoon gebid?  

• Of dalk het iemand naby aan jou al werklik hartverskeurend gehuil na 

die afsterwe van ’n geliefde, jy het seker darem vir daardie persoon ’n 

stukkie hemel gegee deur hom of haar te vertroos?  

• Of wat van die persoon wat broodnood het, hy wat letterlik nie kos het 

om te eet nie, vir hom is ’n stukkie brood ’n stukkie hemel!  

Het jy al hemel uitgedeel?  

• Wat van die persoon wat ’n kombers nodig het dié winter?  

• ’n Kind wat smag na ’n bietjie erkenning van sy pa of ma?  

• Dalk is dit jou vrou wat net na ’n bietjie menslikheid en liefde in jou oë soek!  

• Dalk is dit die persoon wat jou te na gekom het, teenoor wie jy wil wraakneem? 

Is dit nie beter om vir hom ’n stuk hemel te gee en hom te vergewe nie!  

6. 

Maar wat is daardie stukkie hemel? ’n Stukkie hemel op aarde is die aanvoeling 

van die teenwoordigheid van God. Dit is soos om die trillings van ’n aardbewing te 

voel, jy raak bewus daarvan dat hier iets bo-natuurliks, iets vreemds besig is om te 

gebeur, God se teenwoordigheid, liefde en genade word aangevoel soos trillings van 

’n aardbewing. Mense voel die trillings, die stukkie hemel op aarde aan, waar 

gelowiges bereid word om te strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar 

mense bereid word om Christus se liefde te leef.  

Aangesien julle saam met Christus opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo 

waar Christus is.  



Moenie soek wat op aarde is nie, maar bring op aarde wat daar nie is nie, en dit is die 

musiek van die hemel. 

Mag julle aan mense rondom julle stukkies hemel gee, omdat julle die nut van 

Hemelvaart besef en self iets van die hemel, God se teenwoordigheid, kan aanvoel.  

Amen 

 

 


