
Mensen kunen
niet zo veel

werkelijkheid
verdragen.

T.S. Eliot (1888-1965)



Denk bijvoorbeeld aan de werkelijkheid van het 
onmetelijke en steeds verder uitdijende heelal.

Job. 38:4-7



Of aan zoiets als het bestaan van 4D of hoger; 
dat is zeer aannemelijk maar niet te begrijpen.



Zo is het ook met Hemelvaart; een fenomenaal 
gebeuren dat ‘aardlingen’ niet kunnen bevatten.



Handelingen
1. Een betrouwbaar getuigenverslag
2. Een heerlijke verhoging
3. Een hemelse uitstorting
4. Een springende Godlover
5. Een vrijmoedige getuige
6. Een vreselijke shocktherapie
7. Een preek van ‘de leek’
8. Een stralende martelaar



Wie op aarde Christusachtig wil leven moet zich 
richten op de verheerlijkte Christus in de hemel.



Bij ’t maken van deze ppt-preek heb ik me laten 
inspireren door een enkele artikelen van Wilson.



Hand. 1:8-11



Hand. 1:8-11

8 Maar u zult de kracht van de Heilige 
Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in 
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste van de aarde.     
9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 
opgenomen terwijl zij het zagen, en een 

wolk onttrok Hem aan hun ogen. 



Hand. 1:8-11

10. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, 
hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 

twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 
11. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom 
staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, 

zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 
naar de hemel hebt zien gaan. 



Voor velen is ‘Hemelvaart’ niet veel meer dan ‘n 
dag om naar zoiets als ‘Westfield Mall’ te gaan. 



Ook in de kerk is er niet zo veel aandacht voor…



Dat is bijzonder jammer en zelfs zonde, want de 
betekenis voor ons geestelijk leven is zeer groot.



Wellicht is Hemelvaart in het gedrang gekomen 
omdat we ons er weinig bij voor kunnen stellen.



Natuurlijk weten we wat de Heer in Joh. 14 tot 
de discipelen heeft gezegd over Zijn ‘heengaan’. 



Joh. 14:2

In het huis van Mijn Vader zijn veel 
woningen; als dat niet zo was, zou Ik 
het u gezegd hebben. Ik ga heen om 
een plaats voor u gereed te maken.



En we weten dat Hij daar als Hogepriester voor 
ons bidt en pleit, maar er zit veel meer aan vast.

Heb. 7:23-27
Rom. 8:34



Om daar wat meer zicht te krijgen moeten we in 
gedachten terug in de tijd; tot voor de zondeval. 

Gen. 1:1,2



Naar een schepping met duizelingwekkend veel 
sterren en sterrenstelsels in een enorm heelal.



Een werkelijkheid met allerlei engelenmachten; 
legioenen vorsten, machten, krachten; goden. 

1 Kon. 22:19



Job. 38:4-7

Waar was u (…) toen de 
morgensterren samen vrolijk 
zongen, en al de kinderen van 

God juichten?

Vgl Jes. 14:12



Er heerste vrede, 
harmonie en eenheid 
dankzij de almachtige 
God en Schepper die 

op de troon zat. 



Maar er gebeurde iets vreselijks; de machtigste 
engelvorst deed een greep naar Gods troon…



Ez. 28: 12-16

U, toonbeeld van volkomenheid, vol 
wijsheid en volmaakt van schoonheid, u 

was in Eden, de hof van God (…). Het 
werk van uw tamboerijnen en uw fluiten 
was bij u (…). U was een cherub die zijn 
vleugels beschermend uitspreidt (…).  U 
was op Gods heilige berg (…). Volmaakt 

was u in uw wegen (…) totdat er 
ongerechtigheid in u gevonden werd.



Jes. 14:12-14

Hoe bent u uit de hemel gevallen, 
morgenster, zoon van de dageraad (…) En 
ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de 

hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn 
troon verheffen, ik zal zetelen op de berg 
van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik 
zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik 
zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 



Dat werd de val van hem die wij satan noemen; 
hij sleurde ‘legio’ engelenscharen met zich mee.

Jes. 14:15; Mat. 12:24; 25:41; Mark. 5:9; Ef. 6:12; Jud. 1:6;  Op. 12:7



De troon die satan 
wil(de) veroveren, 
was door God van 

meer af aan bestemd
voor Iemand anders,



Ps. 2:6

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd 
over Sion, Mijn heilige berg.

Vgl Heb. 12:22



Ps. 110:1b

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: 
Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 
vijanden gemaakt zal hebben tot een 

voetbank voor Uw voeten.



Satan is er steeds op uit geweest om dit plan te 
verijdelen; wilde als God zijn; wilde op de troon. 

Op. 13:4 



Heel de Bijbel 
door speelt op 
de achtergrond 
steeds de strijd
tussen de draak

en ’t Lam; steeds 
die hand, die zich 
uitstrekt naar de 
troon van God.

Gen. 3:14,15; Op. 12



De verzoeking is exemplarisch; een titanenstrijd 
tussen twee goden waarbij alles op ’t spel staat.

Luk. 4:1-12



Luk. 4:13

En toen de duivel alle 
verzoeking beëindigd 
had, verliet hij Hem      

tot een bepaalde tijd.



In ‘t licht van deze eeuwenlange strijd ontdek je 
de ontzagwekkende betekenis van Hemelvaart.



Laten we o.b.v. wat teksten nu eerst eens kijken 
wat Hemelvaart voor Jezus Zelf heeft betekend.



Hemelvaartsdag is de dag waarop onze Heer als
grote hogepriester de hemelen is doorgegaan. 

Heb. 4:14



Het is de dag 
waarop Jezus, nadat 
Hij de reiniging van 
onze zonden door 
Zichzelf tot stand 

had gebracht, Zich 
gezet heeft aan de 
rechterhand van de 

Majesteit in de 
hoogste hemelen.

Heb. 1:3



Ef. 1:22

De dag waarop God alle dingen aan 
Zijn voeten onderworpen heeft en 

Hem als hoofd over alle dingen 
heeft gegeven aan de gemeente.



Het is de dag waarop God de Vader tot Hem kon 
zeggen: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid.

Heb. 1:8



Het is de dag waarop Hij met heerlijkheid en eer 
werd gekroond; de verhoring van Jezus’ gebed. 

Heb. 2:9



Joh. 17:5

En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij 
Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U 

bezat voordat de wereld er was.



De Vader verheerlijkte de Zoon, terwijl de Zoon 
de Vader verheerlijkte met het volbrachte werk.

Joh. 17:4



Hij had niet alleen verzoening teweeg gebracht, 
maar ook satan en zijn trawanten te kijk gezet.



Ps. 22:13,14

Vele stieren hebben mij omringd, 
sterke stieren van Basan hebben 

mij omsingeld. Zij hebben hun muil 
tegen mij opengesperd als een 

verscheurende en brullende leeuw.

Zie ook Luk. 4:13; Joh. 14:30; 1 Petr. 5:8



Kol. 2:15

Hij heeft de overheden en de 
machten ontwapend, die openlijk 
te schande gemaakt en daardoor 

over hen getriomfeerd.



Fil. 2:9-11

Dáárom heeft God Hem ook 
bovenmate verhoogd en heeft Hem 
een Naam geschonken boven alle 

naam, opdat in de Naam van Jezus zich 
zou buigen elke knie van hen die in de 

hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn, en elke tong zou 

belijden dat Jezus Christus de Heere is, 
tot heerlijkheid van God de Vader.



De hemelvaart van Christus en Zijn Koninklijke 
onthaal in de hemel was de kroon op Zijn werk.



Kerst, Goede 
Vrijdag en Pasen 
waren 'slechts' 
stappen op weg 
naar het grote 

hoogtepunt dat 
Jezus gekroond, 
verheerlijkt en 

verheven wordt 
tot op de troon 
van het heelal. 

Heb. 1:3; Ef. 1:22 



En nu zou je kunnen denken: die luister en hoge 
positie had Gods Zoon toch al van eeuwigheid?



Joh. 17:5

En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij 
Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U

bezat voordat de wereld er was.



Dat is helemaal waar, maar met Hemelvaart is ‘t 
een ‘mens’ die verheven en verheerlijkt wordt…



Dan. 7:13,14a

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en 
zie, er kwam met de wolken van de 
hemel Iemand als een Mensenzoon. 
Hij kwam tot de Oude van dagen en 
men deed Hem voor Zijn aangezicht 
naderbij komen. Hem werd gegeven 
heerschappij, eer en koningschap.



Sinds ‘Hemelvaart’ zit 
er dus een mens met 

’n tastbaar lichaam op 
de troon; dat is toch 

bijna onvoorstelbaar?

Kol. 2:9



Juist dát maakt Hemelvaart zo betekenisvol voor 
ons; daar ga ik nu dan ook nog wat dieper op in. 



En dan begin ik bij Kerst; bij de niet te bevatten 
gebeurtenis dat het Woord, ‘vlees’ is geworden.

Joh. 1:1,14



Let wel; je hebt het dan over de almachtige God
die het heelal met al die sterrenstelsels schiep!



Komt verwondert u hier mensen

Die duikt ineens op als baby; op een miserabele  
en vervallen planeet; krijsend in een voederbak.

Heb. 1:3



Die God werd zelfs ‘n slaaf, zonder Zijn godheid 
af te leggen; wel legde Hij Zijn heerlijkheid af…

Fil. 2:6,7



De Zoon had dus ’n lichaam zoals wij, maar met 
Pasen gebeurde er iets zeer verbazingwekkends.

1 Kor. 15:44:49



Toen stond Hij op met ‘n vernieuwd lichaam dat 
zich zowel op aarde als in de hemel thuis voelt.

Luk. 24:36-43
Joh. 20:19

1 Kor. 15



Eens zullen hemel en aarde op ongekende wijze 
samenkomen; Jezus is daar de belichaming van.



Hij had een lichaam waarmee Hij kon ‘opstijgen’  
naar ‘Gods ruimte’; vandaaruit kan ‘verschijnen’.

Hand. 1:9-11; 1 Kor. 15:3-8



Er is dus een mens zoals wij in de hemel waarin 
de volheid van de Godheid ‘lichamelijk’ woont. 

Kol. 2:9



Een verhéérlijkte mens; Jezus’ verschijningen na 
Hemelvaart zijn veel luisterrijker dan daarvoor.

Hand. 26:12-16 (vgl Hand. 7:55)



Hand. 26:13

Toen zag ik, koning (Agrippa), midden op   
de dag, op de weg een licht, sterker dan de 
glans van de zon, dat mij en hen die met mij 

meereisden, vanuit de hemel omscheen.



Op. 1:13-16

Zijn hoofd en haar waren wit, als witte 
wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als 
een vuurvlam, en Zijn voeten waren als 

blinkend koper, gloeiend gemaakt in 
een oven (…) en Zijn gezicht was zoals 

de zon schijnt in haar kracht.



Christus zien we hier ‘schitteren als de zon’ met 
‘n luister die Hij altijd al had, maar nu als mens.



Als mens heeft     
Hij bovendien alle 
macht gekregen; 
Hij is de Heer van 
het heelal; Master 

of the Universe.

Mat. 28:18; Heb. 2:8; Op. 3:21



En in die hoedanigheid en vanuit die positie zet
de Heer Zijn ‘handelingen’ voort; nu nog steeds. 

Han. 2:1,2



En dat doet Jezus vanaf Zijn troon, als Hoofd van 
de gemeente, wat Zijn lichaam hier op aarde is.

Mat. 28:18-20
1 Kor. 12: 12-31



En m’n punt is nu dat ‘t voor ons geestelijk leven 
cruciaal is om op déze verhoogde Jezus te zien.

Kol. 3:1-2



Het hemelse leven van de triomferende Christus 
zou ‘de sfeer’ van mijn aardse leven kunnen zijn.

Ef. 1:3



Veel christen focussen echter te eenzijdig op de 
lijdende Messias; op ‘vergeving en verzoening’.



Maar Jezus’ heilswerk omvat heel wat meer dan 
rechtvaardiging alleen; dat is ‘slechts’ het begin.



Hij is mens geworden omdat Hij alleen als mens 
onze zonde(n), schuld en straf over kon nemen.



Maar God is vooral ook mens geworden omdat 
Hij Zijn goddelijke glorie met mensen wil delen.

Dan. 12:3
Mat. 13:43

1 Kor. 15:42
Fil. 3:21



2 Pet. 1:4a

Daardoor heeft Hij ons de grootste 
en kostbare beloften geschonken, 
opdat u daardoor deel zou krijgen

aan de Goddelijke natuur…



Rom. 8:29,30

Want hen die Hij van tevoren gekend 
heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 

bestemd om aan het beeld van Zijn 
Zoon gelijkvormig te zijn (…). En hen 
(…) die Hij gerechtvaardigd heeft, die 

heeft Hij ook verheerlijkt.



Jezus’ heilswerk is er ten diepste dus op gericht 
om het beeld van God in u en mij uit te werken.



M.a.w.: dat wij Jezus’ glorie gaan weerspiegelen; 
niet alleen in de gelukzaligheid, maar ook nu al!



Mat. 5:48

Weest u dan volmaakt, 
zoals uw Vader, Die in de 
hemelen is, volmaakt is.

Vgl. Fil. 2:15



En om zo’n leven op aarde te leven, is het nodig 
dat we ons oog richten op de verheerlijkte Heer.



2 Kor. 3:18a

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht 
de heerlijkheid van de Heere als in een 

spiegel aanschouwen, worden van 
gedaante veranderd naar hetzelfde 

beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid.



Dat betekent niet omhoog naar de hemel kijken, 
maar wel volhardend bidden in jouw bovenzaal.

Hand. 1:11,14



Het is wat Mozes, Aäron en Hur destijds deden: 
hun ‘hand op de troon’ van de HEERE leggen.

Ex. 17:16



Verwachtingsvol en in het besef dat daarboven 
op de troon een Mens zit die alle macht heeft.

1 Tim. 6:15,16
Mat. 28:18-20



En nu is het Paulus’ gebed dat wij gaan zien hoe 
groot de kracht is waarmee Hij ons wil bijstaan.



Ef. 1:17-20

Opdat God (…) u de Geest van (…) 
openbaring geeft in het kennen van Hem, 

om te weten (…) wat de allesovertreffende
grootheid van Zijn kracht is (…), die Hij 

gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem (…) 
aan Zijn rechterhand zette in de hemelse 

gewesten.



Met die allesovertreffende kracht is Hij met ons; 
zeer betrokken; ver verheven én uiterst dichtbij. 

Mat. 28:20



Op een dag zal Jezus vanuit die hogere dimensie 
verschijnen; dan volgt Zijn Messiaanse vrederijk.

Jes. 11; Op. 20:1-3



Wij leven nu nog in een tijd dat satan ‘de vorst 
van deze wereld’ is, met alle gevolgen van dien.

Joh. 12:31;14:30;16:11



Ik ken uw situatie niet; het is vanwege ‘Gen. 3’ 
denkbaar dat u met ‘de gebrokenheid’ kampt.



Dat kan moeilijk zijn, maar u mag daarbovenuit 
kijken naar een Mens die op de troon zit; Jezus.



Heb.2:8b,9a

Nu zien wij echter nog niet dat 
Hem alle dingen onderworpen 

zijn, maar wij zien Jezus met 
heerlijkheid en eer gekroond



Wie ziet op Jezus, gaat iets van Zijn heerlijkheid 
reflecteren, dwars door de gebrokenheid heen.

2 Kor. 3:18



Jes. 60:1,2 (NBV)

Sta op en schitter, je licht is 
gekomen, over jou schijnt de luister 
van de HEER. Duisternis bedekt de 
aarde en donkerte de naties, maar 

over jou schijnt de HEER, zijn luister 
is boven jou zichtbaar.


