
Hoofdstuk 12.8
Staat der verhoging

12.8.a Zijn opstanding (1)

• In trappen van vernedering daalde Christus in 
Zijn lijden steeds dieper af

– Filip.2:8 heeft Hij Zichzelven vernederd,  gehoorzaam geworden zijnde 
tot den dood, ja, den dood des kruises.

• Zo klom Hij in 3 trappen van verhoging op tot 
steeds groter heerlijkheid

– Filip. 2:9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd,

• En zal de 4e en hoogste trap van Zijn verhoging 
nog komen

– 1 Petr.: 1:11 beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus  
komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.



Zijn opstanding (2)

• In 12 Art. worden de 4 trappen  beschreven:
1. ten derden dage wederom opgestaan van de doden

= Zijn opstanding
2. opgevaren ten hemel,

= Zijn hemelvaart
3. zittende ter rechterhand Gods des almachtigen

Vaders;
= Zijn zitten in de hemel aan Gods rechterhand

4. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en 
de doden.
= Zijn wederkomst ten oordeel

• Zijn trappen van vernedering  zijn tijdelijk
• Zijn trappen van verhoging zijn eeuwig.



Zijn opstanding (3)

• Zijn verhoging is  noodzakelijk. WAAROM?
– Om de zaligheid aan de Zijnen toe te passen

– Joh. 14:2: Ik ga heen om u plaats te bereiden.

– Om Zelf voor Zijn Vader te verschijnen
– Joh. 20:17: Ik vare op  tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God 

en uw God.

– Om Zijn Geest neder te zenden
– Joh. 16:7: want indien Ik  niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet 

komen; maar indien Ik heenga,  zo zal Ik Hem tot u zenden.

– Om  als Rechter over allen gesteld te worden
– Hand. 10:42: Dat Hij is  Degene, Die van God verordend is tot een 

Rechter van levenden en doden.

• Maar ook om Zijn volle heerlijkheid te openbaren
– 1 Kor. 15:54-57: … De dood is verslonden tot overwinning ….



Zijn opstanding (4)

• Zijn Goddelijke natuur kon niet vernederd noch 
verhoogd worden

• In de staat van vernedering was Zijn Godheid 
verborgen  

• In de staat van verhoging kwam Zijn Godheid 
weer voluit openbaar

– Naar Zijn menselijke natuur mag Hij niet 
aangebeden mag worden

– HC v/a 80: Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar 
in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders, en daar van ons 
wil aangebeden zijn 

– Maar, in Zijn staat van verhoging komt Hem, als 
waarachtig God, alle eer en aanbidding toe

– Hebr. 1:6: En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de 
wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.



Zijn opstanding (5)

• Wat betekende Zijn opstanding?
– Dat Zijn ziel voor eeuwig verenigd werd met het verheerlijkt 

menselijk lichaam waarmee Hij opstond
• Dit moest gebeuren zegt v/a 1:

– Omdat dit geprofeteerd was:
– Psalm 16:10: Want Gij zult Mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult 

niet toelaten,  dat Uw Heilige de verderving zie

• Is in Hem ook volkomen vervuld
– Rom. 1:4: Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar 

den Geest der  heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk 
Jezus Christus,  onzen Heere:

– Was noodzakelijk was de verdiende zaligheid te 
kunnen toepassen

– Rom. 8:34: Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven 
is; ja, wat meer  is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand 
Gods is, Die ook  voor ons bidt.



Zijn opstanding (6)

• De noodzakelijkheid = tevens de nuttigheid van Zijn 
opstanding (v/a 3)

• Doordat Hij in alles volkomen voldaan heeft  kan Zijn 
volk verzekerd zijn van een geestelijke en lichamelijke 
opstanding EN een eeuwig leven

– Volkomen plaatsbekledend en schuldovernemend 
voldaan

– Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om 
onze rechtvaardigmaking.

– Zijn volk is verzekerd van hun zalige toekomst
– Joh 14:2:  In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo 

zou Ik het u  gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

– Waarvoor woorden tekort schieten
– 2 Kor. 12:4: en gehoord heeft  onuitsprekelijke woorden, die het een 

mens niet geoorloofd is te spreken.   



Zijn opstanding (7)
• Zijn opstanding is zeker (v/a 2)

– De getuigenis van de wachters
– Matth. 28:11 enigen van de wacht kwamen in de stad, en  

boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren.

– De getuigenis van de engelen
– Matth. 28:6:  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, …

– Aan meerderen verschenen
– Maria Magdalena (Joh. 20:15)
– Maria Magdalena en andere vrouwen (Luk.24:10)
– Petrus (1 Kor. 15:5)
– De Emmausgangers (Lukas 24:13-35)
– Eerste maal aan de discipelen zonder Thomas (Joh. 20:24)
– Tweede maal aan de discipelen met Thomas (Joh. 20:26)
– Aan meer dan 500 broederen op een dag (1 Kor. 15:5
– Derde maal aan de discipelen (Joh. 21:14)
– Aan Zijn discipelen bij Zijn hemelvaart (Luk. 24:50)

– Na Zijn hemelvaart gezien:
– Door Stefanus (Hand. 7:56)
– Door Paulus als “van een ontijdig geborene” (1 Kor. 15:8)
– Door Johannes op Padmos (Openbaringen 1)



Zijn opstanding (8)

• Door Wiens kracht is Hij opgestaan?
• Antwoord 4 wijst daarbij op 2 Goddelijke  Personen

1. God de Vader die Hem heeft opgewekt
– Hand. 2:24:  Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods 

ontbonden hebbende

• Betekenis:
– Christus had volkomen voldaan en werd opgewekt 

om Zijn loon te ontvangen

2. God de Zoon die in Eigen kracht is opgestaan
– Joh. 3:19: Breekt dezen tempel, en in drie dagen  zal Ik denzelven

oprichten.

• Betekenis:
– Hij was de overwinnaar van duivel, dood, hel en graf



Zijn opstanding (9)

• Door Wiens kracht is Hij opgestaan? (Vervolg Antwoord 4). 

• Hellenbroek noemt het niet direct, maar:
3. Ook God de Heilige Geest heeft Hem  

opgewekt
– Rom. 1:4:  naar den Geest der  heiligmaking, uit de opstanding der 

doden) namelijk Jezus Christus,  onzen Heere:

– Betekenis daarvan:
• Door de Heilige Geest was Hij bekwaam gemaakt tot 

Zijn Middelaarswerk. Daarbij behoort ook Zijn 
verhoging

• Christus’ dood en opstanding zijn de gehele samenvatting en 
inhoud van de evangelische waarheid. Zonder die moeten we hier
geestelijk leven missen; en zij zijn de grond onzer hoop voor het 
leven hiernamaals (Matthew Henry op 1 Kor. 15)



Zijn opstanding (10)

• De vragen 5 t/m 8 bewijzen Zijn opstanding
“ten derde dage”

• Dit betekent (v/a 7):
– Op de eerste van drie dagen (vrijdag) is Hij gestorven
– Op de derde van drie dagen (zondag) is Hij opgestaan

– 1 Kor. 15:4:  en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de  Schriften;
– Joh. 2:19:  en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten 

• Was ook profetisch voorzegd:
– Hos.6:2:  Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden 

dag zal Hij ons  doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht 
leven.

• Vergelijking met Jona niet in tegenspraak (Matth.12:40) 
(v/a 6 en 8)

– Evenals antwoord 8 noemt Matthew Henry het, op basis van 
de grondtaal (Grieks) “maar gedurende een deel van 
drie natuurlijke dagen”



Zijn opstanding (11)

• Belangrijke vraag!
• Wie hebben deel aan Christus’ opstanding ? (v/a 9)

– Alleen zij, die Hem in de kracht van Zijn opstanding 
kennen

– Filip.3:10: Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en 
de gemeenschap  Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;  

• Zijn opstanding betekent voor Zijn volk de 
zekerheid van hun opstanding

• Het is hun enige troost in leven en in sterven
– HC v/a 1: waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het 

eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig 
en bereid maakt 

– 1 Petr.1:3-4 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus 
Christus, Die naar Zijn  grote barmhartigheid ons heeft 
wedergeboren, tot een levende hoop, door  de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en 
onverwelkelijke erfenis,  die in de hemelen bewaard is voor u. 



Zijn opstanding (12)

Huiswerkvraag

Wat betekende de opstanding voor het 
menselijk lichaam van Jezus Christus?



Hfd. 12.8.b
Zijn hemelvaart (1)

• 12 Art.: “opgevaren ten hemel”
• Zijn hemelvaart is de 2e trap van Zijn 

verhoging
• Vond plaats 40 dagen na Zijn opstanding

– Hand. 1:3:  veertig dagen lang, zijnde van hen  gezien, 

• Waarom pas dan? (v/a 1 en 2)

– Ook daar wijst Hand. 1:3 op:
1. Zichzelven levend vertoond  heeft, met 

vele gewisse kentekenen
2. en sprekende van de dingen, die het 

Koninkrijk Gods aangaan.



Zijn hemelvaart (2)

1. Zichzelven levend vertoond  heeft, met vele gewisse 
kentekenen

– In deze 40 dagen heeft Hij de zekerheid van Zijn opstanding 
onmiskenbaar bewezen

• Waarom heeft Hij Zich in die tijd niet vertoond aan “de 
wereld”, ofwel degenen die Hem verworpen hadden?

– Deze hadden het zich onwaardig gemaakt Zijn 
verheerlijkt lichaam te  kunnen zien

– Joh. 14:19: Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien

– Wat betekent Zijn “verheerlijkt” lichaam?
• Dit is Zijn menselijk lichaam wat uit de doden is 

opgewekt en waarmee Hij ten hemel zou varen
– Rom. 6:9: Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet 

meer sterft;  de dood heerst niet meer over Hem.



Zijn hemelvaart (3)

2. en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk 
Gods aangaan

– In deze 40 dagen heeft Hij Zijn discipelen nader onderwezen 
en instructies  gegeven

• Enkele voorbeelden:
– Het  zendingsbevel en de doopformule

– Mattheüs 28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve 
dopende in den Naam des  Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden  alles, wat Ik u 
geboden heb.

– De uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem 
af te wachten

– Luk. 24:49: maar blijft gij in de  stad Jeruzalem, totdat gij zult 
aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.

– De les dat Hij alles volbracht heeft
– Joh. 21:9 9:  Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een 

kolenvuur liggen,  en vis daarop liggen, en brood.



Zijn hemelvaart (4)

• Er worden meer perioden van 40 dagen in het leven 
van de Heere Jezus Christus genoemd:

– Op Zijn veertigste dag werd Hij in de tempel 
gebracht (Lukas 2:22)

• Overeenkomstig de Mozaïsche wetgeving (Lev. 12:2-4)
– Hij werd 40 dage van satan in de woestijn 

verzocht (Matth. 4:1-11)
• Perioden van 40 dagen of jaren komen in de Bijbel 

meer voor, o.a.:
• 40 dagen was Mozes op de berg (Ex. 34:28)
• 40 jaren reisde het volk van Israel door de woestijn 

(Deut. 8:2)
• Elia liep 40 dagen zonder spijs te nemen (1 Kon. 19:8)
• Zowel David als Salomo regeerden 40 jaren (1 Kon.2:11 

en 1Kon. 11:42)



Zijn hemelvaart (5)

• Zijn hemelvaart is:
• Profetisch voorzegd (v/a 4)

– In het Oude Testament door profeten 
– Psalm 68:18: Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de 

gevangenis gevankelijk  gevoerd

– En door voorbeelden zoals het ingaan van de 
Hogepriester in het Heilige der Heiligen

– Hebr. 9:24: hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den 
hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God 
voor ons;

– In het NT door Christus Zelf
– Joh. 16:28: Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld 

gekomen; wederom  verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den 
Vader. 



Zijn hemelvaart (6)

• Zijn hemelvaart was:
• Waarlijk, zichtbaar en plaatselijk (v/a 9)

– Waarlijk, dat wil zeggen dat Hij naar Zijn 
menselijke natuur werkelijk naar de hemel voer

– Zichtbaar, voor de getuigen, met zegende armen, 
tot een wolk Hem wegnam (v/a 5)

– Plaatselijk, van de Olijfberg (v/a 7)
– Hand. 1:9-11 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij 

het zagen, en  een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun 
ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, …  Deze Jezus, Die 
van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen,  gelijkerwijs gij Hem 
naar den hemel hebt zien heenvaren.

• Wat zag Stefanus?
– Hand. 7:56 ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen,  

staande ter rechter hand Gods.



Zijn hemelvaart (7)

• Zoals de opstandig is ook Zijn hemelvaart 
actief en passief;   

1. Hij werd opgenomen door de Vader (passief)
– 1 Tim. 3:16 is opgenomen in heerlijkheid.

2. Hij is in eigen kracht opgevaren (actief)
– OT – bewijs:

– Ps. 24:7: Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige 
deuren, opdat  de Koning der ere inga!

– NT – bewijs:
– Efez. 4:8 Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis  

gevangen genomen (zie ook Ps. 68:19),

• Hij is opgenomen in de derde hemel (v/a 8)
– Efez. 4:10 Die opgevaren is verre boven al de  hemelen, opdat Hij alle 

dingen vervullen zou. En daar door Stefanus (Hand. 7:6) en door 
Paulus gezien is: 1 Kor. 15:8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, 
als van een ontijdig geborene,  gezien.



Zijn hemelvaart (8)

• Was Zijn hemelvaart nodig?(v/a 6)

– Hellebroek wijst op 3 argumenten:
1. Om als Koning te heersen
2. Om als Voorbidder te bidden
3. Om daar de Zijnen eens tot zich te nemen.

• Deze 3 weldaden voor Zijn kerk hebben ook te 
maken met de uitvoering van Zijn 3 Ambten bij de 
volgende trap van Zijn verhoging

• Zonder deze 2e trap zou de 3e trap (“Zijn zitten ter 
rechterhand Gods”) niet mogelijk zijn. 

• Daarom kunnen deze 3 punten ook goed bij de 
volgende les behandeld worden



Zijn hemelvaart (9)

• Naast de 3 genoemde argumenten nog meer  te noemen
– De  profetieën moesten vervuld worden 
– Er moest plaats gemaakt worden voor de Heilige 

Geest
– Joh. 16:7: want indien Ik  niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen

– Om Voorspraak te zijn bij de Vader
– 1 Joh. 2:1 wij hebben een Voorspraak bij den Vader

– Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld
– Joh. 18:37: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld

– Om alle dingen te kunnen vervullen
– Hebr. 8:4: Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs geen Priester 

zijn

– Tot nut van de Zijnen
– HC Antwoord 49 … Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een 

zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich 
zal nemen …



Zijn hemelvaart (10)

• Vraag 10 ziet op de  de leer van de 2 naturen van de Middelaar.
• De HC formuleert het helder:

– Vraag 15: Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken? 
Antwoord 15: Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en 
nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk 
waarachtig God is.

• Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens 
in een Persoon

• Zoals Hij ten hemel gevaren is zal Hij wederkomen
– Hand. 1:11 Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal 

alzo komen,  gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien 
heenvaren.

• Hoe is hij dan ten hemel gevaren?:
– Het was Zijn menselijke natuur die in de Persoon van de 

Middelaar ten hemel voer
– Heb. 4:14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door 

de hemelen  doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo 
laat ons deze  belijdenis vasthouden.



Zijn hemelvaart (11)

• Zijn menselijke natuur voer in de Persoon van de 
Middelaar, ten hemel

– Matth. 26:11 Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd

• Naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest is hij 
overalomtegenwoordig 

– Antwoord gericht tegen de Lutherse dwaling dat zijn menselijk lichaam 
alomtegenwoordig geworden is (in verband met de leer van de 
consubstantiatie) en de roomse opvatting over Zijn lichamelijke aanwezigheid 
in het misoffer (transubstantiatie)

– Wat zegt de Bijbel?
– Kol. 3:1: waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods

• Hier ligt de troost voor Gods volk (v/a 11)
– Hij heeft de hemel geopend voor de Zijnen
– Zijn kerk is weer in de gemeenschap met God terug gebracht
– Als Hun hoofd zal Hij hen gewis en zeker tot Zich nemen

• MAAR! Die onbekeerd sterven zullen Hem moeten 
ontmoeten als de geduchte Rechter.



Zijn hemelvaart (12)

Huiswerkvraag

Waarom is de Heere Jezus Christus in de 40 
dagen tussen Zijn opstanding en Zijn 
hemelvaart niet aan vijanden verschenen?
Dat zou toch veel indruk op hen gemaakt 
hebben? 



Hfd. 12.8.c
Zijn zitten ter rechterhand Gods (1)

• 12 Art.: “zittende ter rechterhand Gods des 
almachtigen Vaders hemel”

• De 3e trap van Zijn verhoging
• Alle voorgaande trappen van verhoging zijn eenmaal 

geschied en volkomen volbracht

• Zijn “zitten ter rechterhand” is blijvend tot de jongste 
dag.

• Dan volgt de 4e en laatste trap van Zijn verhoging. 12 
Art.: “vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden”.

– Hellenbroek stelt dit pas aan de orde in Hfd.21 bij de 
opstanding (21.1) en het laatste oordeel (21.2).



Zijn zitten ter rechterhand Gods (2)

• Deze trap van verhoging is:
– Voorzegd in het OT (v/a 1)

– Ps. 110:1:  De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan  Mijn 
rechterhand 

– Jes. 52:13:  Hij zal verhoogd en verheven,  ja, zeer hoog worden.

– Door Christus Zelf aangewezen
– Joh. 16:28 wederom  verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader.

– Door de discipelen bevestigd
– Hand 2:34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De 

Heere heeft  gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand, totdat …

– Door Stefanus, Paulus en Johannes, door de werking 
van de Heilige Geest, gezien

– Hand. 7:56: ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen,  
staande ter rechter hand Gods. (v/a 2)

– 1 Kor. 15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig 
geborene,  gezien.

– Johannes op Padmos (Openb. 1)



Zijn zitten ter rechterhand Gods (3)

• “Zijn zitten ter rechterhand Gods”
1. De Bijbel spreekt ook over  “staan”

– Hand. 7:56   Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen,  
staande ter rechter hand Gods.

2. Over een “aanwezig zijn”
– Rom. 8:34 Die ook ter rechter hand Gods is,

3. Over een “zitten”
– Ps. 110:1 Zit aan  Mijn rechterhand

• Dit kan niet letterlijk verstaan worden (v/a 4)

• God is een Geest
– Joh. 4:24: God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem 

aanbidden in geest en waarheid

–Alle eigenschappen moeten dus geestelijk verstaan 
worden (v/a 4)

– Lukas 24:39:  want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat 
Ik heb



Zijn zitten ter rechterhand Gods (4)

1. ‘Staan’ ziet vooral op:
– Zijn dienstvaardigheid jegens Zijn Vader
– En de voortgaande uitoefening van Zijn drie 

Ambten als Middelaar

2. ‘Aanwezig zijn’ betekent: 
– Dat hij daar (aan Gods rechterhand) een vaste 

plaats heeft
– Wat is de betekenis daarvan?

• Vanuit die plaats (de hemel) past hij de verworven 
weldaden aan de Zijnen toe

• Dit is de troostvolle betekenis van Rom. 8:34:
– Rom. 8:34: Die ook  voor ons bidt. 

– Kant. 99 bij deze tekst: Namelijk om ons van alle vijanden te 
verlossen, en den Heiligen Geest tot verzekering hiervan te geven



Zijn zitten ter rechterhand Gods (5)

3. “Zitten” betekent dat Hij is:
– Verhoogd tot alle macht en heerlijkheid 

– Hebr. 1:3:  is gezeten aan de rechter hand der  Majesteit in de hoogste 
hemelen; (v/a. 3)

– Dit ziet op: :
• Zijn waardigheid en heerlijkheid na Zijn volbrachte 

Middelaarswerk
– Hebr. 1:13 totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank 

Uwer  voeten

• Een rust na Zijn arbeid op aarde
– Jes. 11:10 en Zijn rust zal heerlijk zijn.

• Een onverliesbaar bezit van Zijn heerlijkheid
– Hebr. 10:12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd 

hebbende, is in  eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;

• Koninklijk en rechterlijk gezag tot de jongste dag
– Efez. 1:22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen



Zijn zitten ter rechterhand Gods (6)

• “Zitten ter rechterhand” betekent in de Bijbel een
ereplaats en een plaats van gezag:

– Psalm 45:10: de Koningin staat aan Uw rechterhand
– Zie ook 1 Kon.2 (Bathseba aan Salomo’s rechterhand)
– Wat gezag betreft zie ook Matth. 20:21 (de vraag van de moeder van de 

zonen van Zebedeüs) 

• Dit ziet op de heerlijkheid van de Middelaar, Die:
– naar Zijn menselijke natuur boven alle schepselen verheven 

is
– Hand. 1:13: En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn 

rechterhand,
– Filip. 3:21 opdat hetzelve gelijkvormig  worde aan Zijn heerlijk lichaam

– naar Zijn Goddelijke natuur weer tot volle openbaring komt
– Joh. 17:5: En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, 

die  Ik bij U had, eer de wereld was.
– Rom. 1:4: Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den 

Geest der  heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus 
Christus,  onzen Heere:



Zijn zitten ter rechterhand Gods (7)

• Maar …, Christus is toch altijd in de hemel geweest?
– Als God en als Middelaar is Hij naar zijn Goddelijke 

natuur:
• oneindig, eeuwig, onveranderlijk, overalom-

tegenwoordig EN dus ook altijd in de hemel
– Ps. 2:6-8 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner 

heiligheid ….. En de einden der aarde tot Uw bezitting

– Na Zijn hemelvaart betekent Zijn “zitten ter 
rechterhand”:

• De overwinning door en de daarop volgende 
heerlijkheid van Zijn Persoon (bestaande uit 2 naturen; 
een Goddelijke en een menselijke – zie Hfd. 12.4) 

• Tot Hem (de Persoon  des Middelaars) heeft de 
Vader gezegd:

– Ps. 110:1 Zit aan Mijn rechterhand
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• Ook “Zijn zitten ter rechterhand” is passief en 
actief

• Passief: God de Vader wees de Middelaar de hoogste 
eer en heerlijkheid toe

• Hij ontving het loon op Zijn arbeid
– Ef. 1:20-22: … en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 

… en heeft Hem der Gemeente  gegeven tot een Hoofd boven alle 
dingen;

• Actief: God de Zoon nam deze heerlijkheid voor 
Zichzelf in bezit

– Hebr. 1:3  Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het  
uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, … is gezeten aan de rechter 
hand der  Majesteit in de hoogste hemelen;

• Daar bewijst Hij Zich:
– als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk door Wien de Vader alle 

ding regeert (HC antw. 50)
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• Antw. 6 Hfd. 12.8.b wijst erop dat Zijn hemelvaart nodig was om:
1. Als Koning te gaan heersen
2. Als Voorbidder te gaan bidden
3. De Zijnen daar eens tot zich te nemen

• Deze 3 zaken omvatten de weldaden die Hij, tijdens 
“Zijn zitten ter rechterhand Gods”, als Middelaar aan 
de Zijnen toepast (Hfd.13 v/a 1)

• Deze 3 weldaden vloeien voort uit Zijn 3 Ambten
• Is de volkomen vervulling van de OT-profetieën

(Catechismus David Knibbe bij v/a 50)
– Zach. 6:13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het 

sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal 
priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden 
wezen.
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• De 3 Ambten in de Staat van verhoging:
– Koninklijk: 

• Regeerder en bestuurder van alle dingen
– 1 Petr. 3:22 de engelen, en  machten, en krachten Hem onderdanig 

gemaakt zijnde.
• Beschermer van Zijn gemeente

– 1 Kor. 15:25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder 
Zijn  voeten zal gelegd hebben

– Priesterlijk:
• Voorspraak (= advocaat) in de hemel

– 1 Joh. 2:1 wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, 
den Rechtvaardige;

• Die ook Zelf voor hun bidt.
– Hebr. 7:25  alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.

– Profetisch:
• Door Zijn Woord en Geest

– Efez. 4:11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en 
sommigen tot profeten,  en sommigen tot evangelisten, en sommigen 
tot herders en leraars;
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• Vervulling van de 3 Ambten in deze Staat van verhoging 
houdt ook in dat:

– Hij Zijn kerk nooit zal begeven noch verlaten
– Mattheüs 28:20:  En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de 

voleinding der wereld.  Amen
– Van deze zekerheid spreekt ook de HC antwoord 51 …. Daarna, dat 

Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart 

• En is dus:
• Tot blijvend nut (en daarmee ook tot troost) van Zijn 

Kerk (v/a 5)
– Ps. 68:19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis 

gevankelijk  gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder 
de mensen;  ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE 
God!

– Deze bewijstekst spreekt, naast de zekerheid van het volbrachte 
Middelaarswerk, over gaven die uitgedeeld worden. Wat zijn dat?
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• HC antw. 51 Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, Zijn 
lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons met Zijn macht 
tegen alle vijanden beschut en bewaart.

• Hemelse gaven; wat zijn dat?
– Weldaden in dit leven en weldaden na dit leven (zie 

ook Hfd. 13 v/a 2)
– Ps. 68:20-21: Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die 

God is  onze Zaligheid. Die God is ons een God van volkomene
Zaligheid; en bij den HEERE,  den Heere, zijn uitkomsten tegen den 
dood.

• Hemelse gaven: Voor wie?
– Voor Zijn lidmaten, Zijn kerk, die Hij  nooit zal begeven 

noch verlaten:
– Jes. 63:9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd, ……; door Zijn liefde 

en door Zijn genade heeft Hij hen  verlost; … 
– Maleachi 4:2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 

gerechtigheid  opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij 
zult uitgaan,  en toenemen, als mestkalveren.
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Huiswerkvraag

Welke betekenissen heeft in de Bijbel een 
plaats aan de rechterhand? 


