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Heidelbergse catechismus - Zondag 19a
Dat Jezus Christus nu aan Gods
rechterhand is, betekent alles
voor wat we mogen verwachten
voor de wereld, de kerk en
onszelf. Hoe houden we daar
rekening mee?
Dat Jezus aan Gods rechterhand zit,
laat zien dat Jezus deelt in de macht
en glorie van zijn Vader. Het is de
ereplaats die duidelijk maakt dat Hij
daar als koning mag zijn. Kijk maar
hoe het Nieuwe Testament Psalm
110,1 herhaaldelijk op Hem toepast.

Hoofd van zijn gemeente
De Here Jezus wordt het ‘hoofd’ van
zijn gemeente genoemd. De
gemeente wordt zijn ‘lichaam’
genoemd (Kolossenzen 1,18). De
gemeente van Christus is dus
vertegenwoordigd in de hemel aan
Gods rechterhand. De zorg en macht
die Christus vanuit de hemel laat zien,
komen uiteindelijk altijd ten goede
aan zijn gemeente, zijn lichaam.

Openbaring 5
Het boek Openbaring gaat over Gods
koninkrijk, hoe dat er uiteindelijk
definitief komt. Daarom laat Jezus
Christus zien ‘wat er binnenkort
gebeuren moet’ (1,1). Dwars door alle
rampen en oordelen die over de
wereld zullen gaan, werkt God toe
naar een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde waar Gods kinderen, zij
die zich lieten bevrijden door het
bloed van Jezus, voorgoed bij Hem
zullen wonen.

Christus heerst vanuit de
hemel
Johannes ziet in Openbaring 5 hoe de
boekrol in Gods rechterhand door
niemand geopend en ingezien kon
worden. In de boekrol staat blijkbaar
Gods plan, zijn wil voor de wereld en
voor zijn kerk. En die wil moet ten
uitvoer worden gebracht. Maar
niemand is ‘waardig’, bevoegd om de
rol te openen, te lezen en uit te
voeren wat er in staat. Johannes huilt
hevig, want als het boek van Gods

Vraag 51 Waarom wordt eraan toegevoegd: en zit aan de
rechterhand van God?
Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar te bewijzen
als het Hoofd van zijn kerk, door wie de Vader alle dingen
regeert.
Vraag 52 Wat is voor ons de waarde van deze heerlijkheid van
ons Hoofd Christus?
Ten eerste giet Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden,
de hemelse gaven uit.
Ten tweede beschermt en bewaart Hij ons met zijn macht tegen
alle vijanden.

Lees de Bijbel: Psalm 2 (vgl. Handelingen 4,25) en 110 (vgl. Matteüs
2,42-46 en Hebreeën 1,13); Marcus 12,35; 14,61-62; Handelingen 2,34-36;
7,55-56! Efeziërs 1,20-21; Kolossenzen 3,1-4; Hebreeën 8,1; 10,11-14;
12,2; Openbaring 5. Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse
Geloofsbelijdenis, artikel 26.

maatregelen van bestraffing en bevrijding
dicht blijft, zal Gods ingrijpen uitblijven.
Maar dan blijkt Jezus Christus, het lam dat
midden voor de troon staat en eruit zag alsof
het geslacht was, wel ‘waardig’ te zijn om
dat te doen. Hém komt het toe. Dáárvoor is
Hij geslacht, gedood voor de schuld van de
wereld, en dáárvoor is Hij uit de dood
opgestaan. Om Gods plan ten uitvoer te
brengen.
Zo staan de zaken er dus voor. Jezus
Christus regeert vanaf de troon. Blijkbaar,
lees Openbaring, gaat dat dwars door
rampen, oordelen, verdrukking van de kerk
heen. Toch zal Hij het maken. Hij heeft de
overwinning op de dood en de duivel behaalt
aan het kruis en bij het open graf. En Hij zal
dat tot een goed einde brengen.
De wereld moet weten waar ze aan toe
is: Jezus Christus heerst. De kerk moet
weten waar ze aan toe is: Jezus Christus,
haar hoofd, regeert voorgoed. In zijn hoede
ben je goed geborgen. Je moet zelf weten
waar je aan toe bent: door het geloof van
Christus zijn bepaalt wie je bent en wie je
zult zijn. Zijn regering is dan direct gericht
op jouw welzijn. Omdat Hij leeft, ben ik niet
bang voor morgen.

Als gelovige word je bijzonder geleid door
Christus. Hij doet dat door zijn Heilige
Geest. We ontvangen van de Geest niet
alleen het geloof in Christus, maar ook het
leven met Hem. Door het werk van de
Heilige Geest wordt dat hoe langer hoe
meer zichtbaar. Het gaat erom je door de
Geest te laten leiden (Romeinen 8,14).
Wat een geweldige opdracht heeft
Christus zijn gemeente gegeven?! Zijn
getuige zijn. Herauten zijn van Gods
koninkrijk. Mensen oproepen zich onder
Jezus’ regering te stellen en hun verzet
tegen God op te geven.
We hebben alle reden om veel te
verwachten van Christus, ons hoofd in de
hemel. Hij regeert en geeft ons door zijn
Heilige Geest gaven om met en voor Hem
te leven!

Christus beschermt
Christus zorgt voorgoed voor wie door
geloof bij Hem hoort. Zelfs dwars door de
dood. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang
voor morgen. Handelingen 7,55-56!

Christus leidt ons door zijn Geest
Het Lam in Openbaring 5 is door de ‘zeven
geesten van God’ (= aanduiding van de
Heilige Geest) sterk en waakzaam in de hele
wereld.
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