
1

13 Mei 2012

SKRIFLESING: Lukas 24: 36 - 53
TEKS: Lukas 24: 50-53
TEMA: Verbly jou in die Here se afskeid!
SANG: Sb 1-2: 1, 2, 3; Sb 2-4: 3; Ps 47: 1, 3, 4 (OAB); Sb 2-3: 1, 2, 4

1            INLEIDING  

Afskeid van ‘n vriend of geliefde is nooit lekker nie.

Afskeid  gaan  gewoonlik  gepaard  met  hartseer,  trane,  gevoelens  van  verlange, 
eensaamheid, kwesbaarheid.  

Jy bly agter en gaan daardie persoon mis.  
Dink maar net hoe moeilik word afskeid vir mense by die dood.

Die persoon 
waarop jy steun, 
wie se geselskap en kameraadskap jy geniet, 
met wie jy in ‘n besondere verhouding staan, 

is net nie meer daar nie.

Nou lees ons van die kontras in ons teks.  
Die dissipels is lief vir die Here.
Tog is hulle bly as die Here afskeid neem.  

Hy vaar die hemele in.  
Hulle kan nie saamgaan nie.  Hy gaan weg.  

Hulle is daaroor bly, sommer baie bly!

2            WIE JESUS LIEFHET, IS BLY OOR SY AFSKEID  

Hulle  beleef  hierdie  oorvloedige blydskap  terwyl  hulle  na  hierdie  afskeid na Jerusalem 
terugkeer vanaf die Olyfberg net buite die stad.  

Vir drie jaar was hulle saam met Jesus.  
Hy het hulle geroep om Hom te volg.  
Hulle het dit ook onvoorwaardelik gedoen.   

Hulle  het  hulle  beroepe,  hulle  families  en  hulle  persoonlike  ideale  net  so 
agtergelaat toe Hy roep.  
Hulle het saam met Hom op reis gegaan.  
Hulle het saam met Hom geëet, orals geslaap waar hulle gekom het, gesien 
wat Hy gedoen het.  

Hulle het die wonders gesien, Sy woorde gehoor, ontsettend baie by 
Hom geleer.  
Hy het hulle lewens kom omkeer en hulle met soveel liefde gehelp en 
aan hulle geloofslewe gebou dat hulle meer bekwame mense geword 
het.

Dit is dinge wat iemand vir jou doen wat nie sommer net in jou klere gaan sit nie.  
Dit 

bring jou nader aan so iemand, 
maak jou afhanklik van daardie persoon 
en laat jou die waarde van so iemand in jou lewe besef.  
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Dink  maar  net  watter  spesiale  plek  jy  inruim  vir  iemand  wat  ‘n  groot  invloed 
uitgeoefen het op jou karakterontwikkeling en in jou geloofslewe.  

Daar is allerlei bande wat jou aan so iemand verbind.  
En dit is gewoonlik pynlik om dit los te sny.

Christus het geweet dat die afskeid vir die dissipels nie maklik gaan 
wees nie.  
Daarom berei Hy hulle ook daarvoor voor.  

Ons lees bv in Johannes 14 en 16 wat die Here doen om hulle 
daarvoor voor te berei.  
Hy praat met Sy dissipels en sê vir hulle dat daar ‘n tyd gaan 
kom dat Hy nie meer by hulle gaan wees nie omdat Hy na Sy 
Vader gaan.  
Jesus bemoedig hulle dan: 

“Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang 
wees nie.  Julle het gehoor dat Ek sê: Ek gaan weg…   

% Hy weet  hulle gaan grootliks ontsteld wees.  

Ontsteld  wees:  dit  kom van  die  gedagte  om iets  om te  roer, deurmekaar  te  roer,  in 
beroering te bring.  

Dit gebeur mos in ons as ons ontsteld raak.  
Dan voel dinge in ons deurmekaar en veroorsaak die dinge wat  gebeur ernstige 
emosionele skommelinge en spanninge in  ons.   Selfs  Jesus se  gemoed het  vol 
geskied en was Hy ontsteld tydens die dood van Lasarus.  

Die Here het Sy  dissipels voor die tyd gewaarsku dat daar ook vir hulle moeilike tye 
voorlê.  

Hulle gaan nog teenstand beleef van mense, vervolg word, aangerand word, gevloek 
word, en vele meer ter wille van hulle geloof.  
Hulle sou vir die Here bereid moet wees om te ly.  

In 1 Petrus dra die skrywer hierdie boodskap ook na hemelvaart oor aan Sy 
lesers as hy skryf: 

“Maar selfs as julle sou ly omdat julle goed doen, moet julle dit as ‘n 
voorreg beskou.  Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie” 
(3: 14).  

Die weggaan van Jesus moes die dissipels erg emosioneel omgekrap het!

% Daarby bemoedig die Here Sy dissipels om ook nie bevrees te wees nie.  

Hulle moet nie lafhartig raak nie.  Hulle moed moet hulle nie begewe nie.  
Hulle raak al meer bewus van die geweldige taak wat vir hulle voorlê.  
Hulle begin al meer besef dat hulle dit sonder Jesus se teenwoordigheid op aarde 
sal moet doen.  

Hy gaan weg.  
Hulle gaan Hom nie meer sien nie.  
Hy gaan liggaamlik en sigbaar nie meer by hulle wees nie.

Word jy nie ook soms beklemd in die hart as jy besef wat die Here van jou verwag nie.  
Wat Hy van ons as gemeente verwag nie?    
Die Here het groot opdragte aan Sy dissipels gegee.  

Ons lees daarvan by Sy hemelvaart.  
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Hulle moet nou leer om self daardie verantwoordelikhede aan te pak en uit te 
voer, want hulle Leier is weg.  
Hulle kon maklik in moedeloosheid versink het en gevoel het die Here vra te 
veel.  

En tog sê die Here in Johannes 14: 
“As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die Vader toe  
gaan….” (v 28).  

Op daardie stadium was hulle beslis nog nie bly nie.  
Maar nou met hemelvaart hoor ons van hulle blydskap.  

So wys hulle dat hulle Jesus liefhet.  
Omdat hulle Hom liefhet, is hulle sommer baie bly dat Hy weggaan.

Wat kan hulle nou so bly maak as hulle afskeid moet neem?

3            ONS VERBLY ONS OOR SY WEGGAAN OMDAT HY OOK SEëNENDE VERTREK  

Die Here vaar seënende op in die hemel.  Dit is een van die redes waarom hulle nou bly 
kan wees.

Terwyl hy Sy hande ophou en hulle seën, verdwyn Hy voor hulle oë.
Die seëning sou nie maar net van korte duur wees nie.  

Dit is iets wat by die gelowiges, die kerk van die Here,  sou bly.  
Dit is ‘n seën wat vandag ook nog by ons is.

Wat maak die seën van die Here dan so besonders dat ons vandag ook nog steeds bly 
kan wees oor Sy hemelvaart?  

Seën was alreeds in die OT iets besonders gewees.  
Ons lees baie hoe die aartsvaders hulle kinders geseën het.  
Barak,  die  Moabitiese  koning  wat  vir  Bileam  gehuur  het  om  die  volk  Israel  te 
vervloek, het baie hoë waarde aan seën en vervloeking geheg.  
Later was dit die werk van profete en priesters om te seën.  

Die seën is elke dag by die tempel oor die volk uitgespreek.  Dawid, ‘n koning,  
het op ‘n stadium ook die volk geseën.

Die seën het te doen met kragtige woorde wat uitgespreek word om hulle wat 
geseën word met God se besondere genade te versterk.  
Seën wat deur die Here of sekere persone in diens van die Here uitgespreek 
is, was alreeds in die OT tyd onherroeplik. 

Isak kon nie die seën herroep wat hy oor Jakob uitgespreek het en nie 
oor die eersgeborene, Esau, nie.  
Vir die OT gelowige was daar niks meer belangrik as om God se seën 
te bekom nie.  

Daardie seën kon alle fasettte van die lewe, tydelik en ewiglik, 
raak. 
‘n Geseënde lewe was die ideaal.  
Sonder God se seën het hulle hulle lewe as ‘n nagmerrie beskou 
(vgl. Jer 17: 5-6).

Ons  besef  iets  van  die  rykdom  van  God  se  seën  as  ons  hoor  wat  die  Here  in  die 
seënformule in Numeri 6 deurgee.  
Daar lees ons die bekende seënuitspraak waarmee priesters die volk moes seën (en wat  
ons vandag nog in die erediens gebruik): 
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“Die  Here  sal  julle  seën en julle  beskerm (behoed);  die  Here  sal  tot  julle 
redding verskyn (Sy aangesig oor jou laat skyn) en julle genadig wees; die 
Here sal julle gebede verhoor (Hy sal Sy aangesig oor julle verhef) en aan 
julle vrede gee”.

Wat  baie  sterk  op  die  voorgrond  staan,  is  wat  God  tydens  Sy  besondere 
teewoordigheid gaan doen.  
As God seën, is Hy persoonlik teenwoordig.  

Die seënspreuk bestaan uit drie strofes wat elkeen eers iets sê oor God se 
teenwoordigheid en dan wat Hy gaan doen terwyl Hy teenwoordig is.  
Sy  teenwoordigheid  word  uitgedruk  deur  die  woorde  dat  Hy sal  seën,  Sy 
aangesig oor ons sal laat skyn en Sy aangesig oor ons sal verhef.  

God se aangesig druk Sy naby teenwoordigheid uit.  
As  jy  iemand  se  gesig  sien,  is  hy  gewoonlik  by  jou,  in  jou 
teenwoordigheid.  

Die seën vertel ons ook meer van die mag van God.  
Hy sal kragtig by ons teenwoordig wees.  

Hy sal nie maar net daar wees nie.  
Deur die seën 

bring Hy Homself in beweging 
en  is  Hy  in  al  Sy  mag  en  krag  en  energie 
teenwoordig.

Elkeen van hierdie drie uitdrukings wat vir ons God se teenwoordigheid by ons uitdruk, 
word dan gevolg deur wat dit presies ook vir ons inhou, wat God gaan doen met daardie  
besondere kragtige teenwoordigheid.  

Dit vind ons in die woorde: 
Hy sal ons beskerm, 
ons genadig wees en 
aan ons vrede gee.  

Dit hou in dat Hy met Sy teewoordigheid ons 
veilig sal hou te midde van al die gevare wat ons bedreig elke dag, 
dat Hy ons sal versorg te midde van al die tekorte wat ons mag beleef 
en dat Hy vir ons die nodige omstandighede sal bewerk sodat  ons gelukkig 
kan wees.  Hy sal aan ons vrede gee.

Baie belangrik: alhoewel Christus die hemel invaar, kon die dissipels bemoedig word dat 
Hy  nog  steeds  by  Sy  kerk  op  aarde  teenwoordig  sal  wees  en  dat  Hy  in  al  hulle 
behoeftes van beskerming, versorging en geluk sal voorsien.  

Hy het ook mos die Heilige Gees beloof wat sou kom en onder ons sou kom bly.  
In en deur die Gees is Christus self nou nie net meer onder ons nie, maar in elkeen  
wat in Hom glo.

In die seënende hande van Jesus sien die dissipels 
die verhoogde Here wat nou deur kruis en opstanding 
as oorwinnaar oor alle magte die hemele invaar 
om op die troon te gaan sit en oor alles te heers.  

Hy besit alle goddelike mag in hemel en op aarde.  
Hy regeer nou vanuit die hemel ook oor Sy kerk op aarde.  

Elkeen wat dit in die geloof met hemelvaart raaksien, kan nie anders as om sommer 
uitbundig bly te wees nie.  

Christus is nie weg nie en ons mis ook niks met hemelvaart nie.  
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Inteendeel,  ons  word  steeds  wonderlik  verryk  met  ons  Koning  se  persoonlike 
teenwoordigheid!

4            WYS DAN OP SIGBARE WYSE HOE BLY JY IS DAT HY MET HEMELVAART   
AFSKEID GENEEM HET

Die blydskap van die dissipels bly nie net by ‘n aangename gevoel nie, maar vloei deur 
na hulle daaglikse lewe.  

So moet dit ook met ons wees.  
Wat behoort ons te doen sodat daardie groot vreugde ook ons lewens deursuur?  
Uit ons teks is dit duidelik dat hulle 

dadelik die Here aanbid het, 
Hom gehoorsaam het  
en by die tempel aangehou het om Hom te loof en prys.

% Hulle het die Here dadelik aanbid.

Hulle blye harte is met ontsag en eerbied vervul.  
Hulle het nou besef dat daar geen twyfel meer is Wie hierdie Jesus is nie.  
Hulle wys dit in hulle houding en in hulle optrede.   

Dit is ‘n nuwe ingesteldheid wat ‘n invloed op hulle hele lewe het.  
Hulle wil voortaan hulle lewe so in aanbidding aan die Here wy. 
Hulle gee hulleself oor aan die Here. 

Hemelvaart  bring  ons  weereens  onder  die  indruk  van  Jesus  se  goddelikheid  en 
grootheid.  

Ook vir ons dring dit ons daartoe om ons lewe aan Hom te wy.  
Hy is die enige ware God wat alle eer toekom.  

In alles wat ons sê en doen, waar ons ons ookal mag bevind, wil ons net aan 
Hom die hoogste eer bewys.
Ons wil dankbaar lewe teenoor Hom.
Ons wil Hom aanbid.

% Hulle het die Here ook gehoorsaam.

Die  Here  het  hulle  beveel  om in  Jerusalem agter  te  bly  totdat die  belofte  van  die 
uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het.  

Hulle gaan dadelik terug na Jerusalem en bly ook daar tot na die Gees uitgestort is.
Hemelvaart laat ons besef watter groot gesag die Here oor ons het as God.  

Dit bring ons daartoe om God se opdragte te wil gehoorsaam.  
Hy vaar as Koning op omdat Hy alle mag in hemel en op aarde bekom het.  
Hy het nou alle sê oor ons.  
Ons kan nie anders as om na Hom te luister en te doen wat Hy vra nie.

% Hulle het ook die Here by die tempel aanhoudend geloof en geprys 

Hulle kom voortaan saam met die gemeenskap van gelowiges byeen.  
Op die plek waar God Hom laat vind het in die OT tyd.  
Na Pinkster sou dit verander.  
Maar op die ooomblik is dit waar die kerk van die NT nou bymekaar kom met die  
groot doel om God te verheerlik. 
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Dieselfde woord vir “geprys” word gebruik as die woord seën, toe Jesus seënend die 
hemel ingevaar het.  

Nou kan ons tog nie God seën nie en ons kan ook nie krag aan Hom oordra nie.  
Seën, as mense dit aan God bewys, het die betekenis van lof, om lofprysing aan die 
Here te bring.  

Ons seën God deur Sy mag te erken deur aan Hom lof toe te bring.  
Dit kan in ons gebede, in ander woorde en in liedere plaasvind.  
Die manier waarop ons in ons eredienste bymekaar is, sal ook duidelik laat 
blyk of Christus se seën op ons rus en die effek daarvan ons geloofslewe 
deurspek of nie. 
Christus se hemelvaart maak van ons lewens ‘n vreugdelied. 

Ongekende blydskap by die afskeid van Jesus wat ons gedenk.  
Dit kan gebeur omdat Hy as verhoogde Here nou nog nader by ons teenwoordig is 
as voor Sy hemelvaart en omdat ons 

elke dag Sy beskerming, 
versorging 
en vrede kan beleef 

Gaan dink tydens hemelvaart hieraan 
en dank die Here vir Sy genadige teenwoordigheid!


