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Als Pasen en Pinksteren (en Hemelvaart) op één dag vallen 

Handelingen 2 
 
1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, 
gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van 
hen. 
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere 
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, 
die onder den hemel zijn. 
6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een 
iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 
7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle 
dezen, die daar spreken, Galileërs? 
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? 
9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en 
Cappadocië, Pontus en Azië. 
10 En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse 
Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. 
12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: 
Wat wil toch dit zijn? 
13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 
14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse 
mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw 
oren ingaan. 
15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de 
dag. 
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en 
uw ouden zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en 
vuur, en rookdamp. 
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 
doorluchtige dag des Heeren komt. 
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. 
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
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24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn 
rechter hand, opdat ik niet bewogen worde. 
26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in 
hope; 
27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om 
verderving te zien. 
28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging 
door Uw aangezicht. 
29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch 
David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag. 
30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de 
vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn 
troon te zetten; 
31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is 
verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 
34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot 
Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 
35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 
 
Profetieën 

Op de dag van het Pinksterfeest uit Handelingen twee, citeert Petrus in zijn betoog uit het 
Oude Testament. Uit Joël en uit de Psalmen. Zoals bij elke gebeurtenis uit de Bijbel, gaat het 
ook op deze Pinksterdag niet om het gebeuren zelf maar gaat het om de betekenis áchter dit 
hele gebeuren. Het belangrijkste in Handelingen twee is wat Petrus hier te zeggen heeft; het 
belangrijkste is hier zíjn verklaring. Petrus zegt dat de dingen die gebeuren, tijdens dat 
Pinksterfeest, in overeenstemming zijn met de profetieën uit het Oude Testament. Met 
name met die van Joël twee. Vanaf vers tweeëntwintig citeert hij niet meer uit Joël maar 
staat Petrus stil bij Psalm zestien. Petrus staat stil bij de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus. Hij vertelt aan de menigte dat Psalm zestien, door David geschreven, onmogelijk 
over David zélf kan gaan aangezien David niet is opgestaan uit de dood. Petrus legt aan de 
menigte uit dat die Psalm niet over David gaat maar over de Heere Jezus Christus.  
 
Joël 2 
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen 
en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen 
gezichten zien; 
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest 
uitgieten. 
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en 
rookpilaren. 
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31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 
vreselijke dag des HEEREN komt. 
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; 
want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; 
en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 
 
Psalm 16 
1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U. 
2 O mijn ziel! gij hebt tot den HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE, mijn goedheid raakt niet tot U; 
3 Maar tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is. 
4 De smarten dergenen, die een anderen God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik 
zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. 
5 De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot. 
6 De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden. 
7 Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn 
nieren. 
8 Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet 
wankelen. 
9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. 
10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de 
verderving zie. 
11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw 
aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. 
 
De Heere Jezus werd de Christus 
 
Dus het hoofdthema in het betoog van Petrus is helemaal niet de uitstorting van de Heilige 
Geest maar de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De Opstanding is eigenlijk hetzelfde 
als de verschijning van de Christus. De Heere Jezus werd in Zijn Opstanding de Christus, de 
Messias, de Gezalfde; allemaal dezelfde woorden. Christus is de Vervulling van alle 
Oudtestamentische profetieën; dat  de beloofde Messias ooit Israël zal verlossen en Zijn 
Koninkrijk zal vestigen. Deze Verlosser zal zitten op de Troon van David in Jeruzalem. Het 
Nieuwe Verbond zal aanbreken en daarmee zal het beloofde herstelde Koninkrijk van David 
aanbreken. Dáárom wordt David geciteerd door Petrus. Petrus zélf hecht dus meer waarde 
aan de Opstanding van de Christus dan aan de merkwaardige gebeurtenissen op die 
Pinksterdag. Door de Opstanding van de Heere Jezus Christus trad het Nieuwe Verbond in 
werking. Dit betekent dat onze Zaligheid, ons Heil, niet gebaseerd is op Pinksteren of 
Hemelvaart maar op de eerste Paasdag; de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Enkele 
profetieën uit Jeremia en Jesaja staan hier onder. Deze profetieën zijn nog niet vervuld dus  
staan nog te gebeuren. 
 
Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 
van Juda een nieuw verbond zal maken; 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 
aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, 
hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
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33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de 
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun 
tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn 
 
Jeremia 33 
15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en 
Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 
16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, die haar 
roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID. 
17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op 
den troon van het huis Israëls zitte. 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; 
6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon 
van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal 
zulks doen. 
 
Hemelvaart en Pinksteren zijn tekenen 
 
Handelingen 1 
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding; 
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien heenvaren. 
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, 
welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. 
 
Hemelvaart en Pinksteren zijn geen op zichzelf staande gebeurtenissen. Het zijn 
gebeurtenissen die volgden op de Paasmorgen. Hemelvaart en Pinksteren zijn zichtbare 
manifestaties van de opgewekte Christus. Het zijn uitwerkingen van het Heilsfeit van de 
Opstanding van de Heere Jezus Christus. De gebeurtenissen op Hemelvaart en Pinksteren 
zijn zichtbare tekenen van de vervulling van profetieën. Bij de gebeurtenis op Hemelvaart 
wordt ook nadrukkelijk gemeld dat het een zichtbaar teken is. Twee mannen in witte kleding 
zeiden; de Heere Jezus Christus zal op dezelfde manier wederkomen zoals jullie Hem hebben 
zien heenvaren. Dit houdt dus in dat Zijn Hemelvaart een zichtbaar teken is van Zijn 
Wederkomst straks. Die zichtbare tekenen waren een uitbeelding van onzienlijke zaken. 
Later zouden deze dingen daadwerkelijk gaan gebeuren. Het waren profetieën. De tekenen 
en wonderen van de Heere Jezus waren ook profetisch. Zo waren de meeste genezingen die 
de Heere Jezus deed een profetisch teken van Zijn dood en Opstanding.  
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Johannes 20 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen 
gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en 
opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 
 
Hebreeën 2 
3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, 
begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van 
degenen, die Hem gehoord hebben; 
4 God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en 
bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil. 
 
Teken van Zijn Wederkomst 
 
De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus is dus een teken van Zijn Wederkomst. 
Duidelijker kan niet want er werd letterlijk gezegd door de twee mannen dat de Heere op 
dezelfde manier zal wederkomen als dat Hij vertrokken is. In een wolk verdween de Heere 
Jezus Christus van de Olijfberg. Dus zal Hij ook wederkomen in een wolk en bij wederkomst 
zal Hij Zijn Voeten weer op de Olijfberg zetten… 
 
Marcus 14 
60 En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij 
niets? Wat getuigen dezen tegen U; 
61 Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en 
zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? 
62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter 
hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels. 
 
1 Thessalonicenzen 4 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, 
zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, 
en de helft deszelven naar het zuiden. 
 
Hemelvaart op eerste Paasdag 
 
Zijn zichtbare Hemelvaart is niet alleen een profetisch teken van Zijn Wederkomst, het is ook 
een verwijzing naar een eerdere gebeurtenis. Namelijk de Hemelvaart van de Heere Jezus 
Christus op eerste Paasdag. Daar lezen we heel gemakkelijk overheen. Hij stond op uit de 
dood en als eerste zag Hij Maria Magdalena. Hij zei tegen haar; raak Mij niet aan want ik ben 
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nog niet opgevaren tot Mijn Vader. Diezelfde avond liet de Heere Jezus Christus Zich wél zien 
aan de discipelen. Hij kwam door een gesloten deur naar binnen. En acht dagen later liet Hij 
Zich aanraken door Thomas. Hieruit blijkt dus dat de Heere (geestelijk) ten Hemel gevaren is 
op de dag van Zijn Opstanding! Hij werd daar op die eerste Paasdag door de Vader 
aangesteld tot Koning op de Troon. De Heere werd die dag verhoogd en verheerlijkt en 
gesteld aan de Rechterhand van de Vader. Zoonschap en Erfrecht kwamen tot stand in Zijn 
Opstanding; Gij zijt Mijn Zoon, vandaag (eerste Paasdag) heb Ik U gegenereerd, verwekt. Dat 
kun je ook lezen in Handelingen dertien. Dit was dus de eerste Hemelvaart van de Heere 
Jezus Christus. Niet zichtbaar voor de mensen maar een zaak tussen Vader en Zoon. Na 
veertig dagen was er de zichtbare Hemelvaart; een uitbeelding, een teken, van wat er al 
eerder op eerste Paasdag gebeurd was en tevens een uitbeelding van wat er nog komen zal. 
Want straks bij Zijn Wederkomst zal Hij Koning op de Troon op aarde zijn. Tot dat moment is 
aangebroken is Hij Koning van het Hemels Koninkrijk. Straks zal Hij dat Hemels Koninkrijk 
uitbreiden naar de aarde. De zichtbare Hemelvaart had dus geen praktische consequenties. 
 
Psalm 2 
6 Ik toch heb Mijn Koning (de Heere Jezus Christus) gezalfd over Sion (Hemels Sion en straks 
bij Zijn Wederkomst het aardse Jeruzalem), den berg Mijner heiligheid. 
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon (een Zoon 
is erfgenaam) , heden (eerste Paasdag) heb Ik U gegenereerd (verwekt). 
 
Handelingen 13 
30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; 
31 Welke gezien is geweest, vele dagen lang, van degenen, die met Hem opgekomen waren 
van Galilea tot Jeruzalem, die Zijn getuigen zijn bij het volk. 
32 En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve 
vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. 
33 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U 
gegenereerd.(verwekt) 
34 En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot verderving 
keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw 
zijn; 
35 Waarom hij ook in een anderen psalm zegt: Gij zult Uw Heilige niet over geven, om 
verderving te zien. 
36 Want David, als hij in zijn tijd den raad Gods gediend had, is ontslapen, en is bij zijn 
vaderen gelegd; en heeft wel verderving gezien; 
37 Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. 
 
Niet aanraken 
 
Johannes 20 
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; 
maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot 
Mijn God en uw God. 
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Waarom mocht Maria Magdalena Hem niet aanraken? Omdat al het eerstgeborene, al wat 
de baarmoeder opent, voor God bestemd is. En de Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene, 
de Eersteling, van de nieuwe Schepping. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding de 
Eerste Die werd wedergeboren in de nieuwe Schepping. En dus bestemd voor God. 
 
Exodus 13 
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van 
mensen en van beesten, dat is Mijn. 
 
Wie is de Heilige Geest? 
 
Jesaja 45 
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij 
Mij niet kent. 
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, 
Ik ben de HEERE, en niemand meer. 
 
De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. God en de Geest en 
Christus zijn Eén. Wij hebben Eén Enige God maar Hij wordt op verschillende wijze aan ons 
voorgesteld in de Bijbel. God is onzienlijk en onkenbaar. Wij kunnen God dus niet zien of 
kennen. Maar toch verschijnt Hij aan de mensen in een zichtbare en zienlijke gedaante. Toen 
via Mozes de Wet kwam, zag hij de achterste delen oftewel de buitenste delen van de 
Godheid. Wat zag Mozes dan? Mozes zag de Heere God, Jehova (Hebreeuws woord voor 
Heere). Mozes zag Zijn uiterlijke verschijning, de buitenkant. Maar Mozes zag niet het wezen 
van God. Dat is net als bij de mensen; als je iemand leert kennen, zie je eerst alleen de 
buitenkant. Je ziet niet zijn wezen. Als je iemand ziet, kén je hem nog niet. Via de buitenkant 
leer je zijn wezen, zijn geest, kennen. Zo is God onzichtbaar maar Johannes zegt dat de 
eniggeboren Zoon Hem aan ons geopenbaard heeft. Als God Zich openbaart, Zich laat zien, 
dan is dat dus de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. 
De Zoon van God is de buitenkant van God. De Zoon van God is de veruiterlijking van God. 
Als God Zich niet laat zien maar Zijn Werk wel zichtbaar is in deze zienlijke wereld, dan is het 
de Geest van God. Zo zegt Johannes dat gelovigen uit God geboren zijn. Dat is hetzelfde als 
uit de Geest geboren zijn. De Heilige Geest is Dezelfde als de Geest van God en de Geest van 
Christus. Wie komt in ons wonen als wij tot geloof komen? De Heilige Geest, De Geest van 
God, God Zelf, de Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon, de Trooster, het Nieuwe Leven. 
Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen maar het is gewoon Dezelfde Die woning in ons 
gemaakt heeft. Een geestelijke hoedanigheid van de Godheid Zelf. Als God niet zienlijk is, 
noemen wij Hem Geest. Want God is Geest. 
 
Johannes 1 
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die 
heeft Hem ons verklaard. (de Zoon heeft laten zien Wie de Vader is) 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 
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Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd 
heeft. 
5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U 
gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn? 
 
Johannes 6 
46 Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien. 
 
1 Timotheüs 6 
15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 
koningen, en Heere der heren; 
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen 
mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 
 
Johannes 14 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem 
maken. 
 
Synoniem 
 
In Romeinen acht staat heel duidelijk dat Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus en 
Christus allemaal synoniemen zijn. Andere woorden met dezelfde betekenis; 
 
Romeinen 8 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in (Griekse vertaling; in nauwe verbondenheid 
met oftewel tesamen met) den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand 
den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de 
geest is leven om der gerechtigheid wil. 
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal 
Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, 
door Zijn Geest, Die in u woont. 
 
 
 
 
 



9 
 

Wanneer ontvangen wij de Heilige Geest? 
 
Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 

 
Het ontvangen van de Heilige Geest wordt in Efeze één als zevende geestelijke Zegening 
genoemd. Op het moment dat wij tot geloof komen oftewel bij onze wedergeboorte 
ontvangen wij de Heilige Geest. Ontvangen wij Nieuw Leven. Nemen wij deel aan het 
Opstandingsleven van Christus. En dat is eeuwig leven. Eeuwig Leven is voor altijd. Als wij 
dat eeuwige Leven, uit Genade gekregen, daarna weer terug zouden moeten geven (als wij 
Hem bijvoorbeeld zouden bedroeven), dan was het geen eeuwig Leven wat wij kregen! En 
was het ook geen Genade. Want Genade kent geen enkele verplichting… 
Bij het ontvangen van de Heilige Geest wordt men kind van God. En eens kind van God is 
altijd kind van God. Net als bij onze aardse vader; als we geen contact met hem hebben, 
blijft hij tóch onze vader. En zo is het ook bij onze Hemelse Vader.  
 
Verzegeld 
 
Eeuwig leven, behouden worden, verkrijgen wij bij het ontvangen van de Geest, bij onze 
wedergeboorte, op het moment dat wij tot geloof komen. Wij zijn verzegeld met de Geest 
der Belofte. De Heilige Geest hebben wij als onderpand van onze toekomende Erfenis 
oftewel Zoonstelling. Wij ontvangen de Erfenis bij de verlossing van ons lichaam, bij de 
Rechterstoel oftewel bij de opname van de Gemeente. Dus iemand die tot geloof komt, 
hoeft niet te wachten op de Heilige Geest! Iedereen die het Evangelie hoort en het 
vervolgens gelooft, is vanaf dat moment verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Alleen 
geloof is genoeg om behouden te worden. Alleen geloof is genoeg om eeuwig te leven. 
 
1 Korinthe 3 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, 
stoppelen; 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal 
hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 
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17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is 
heilig, welke gij zijt. 
 
Handelingen 15 
6 En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen, om op deze zaak te letten. 
7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen 
broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de 
heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven. 
8 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen 
Geest, gelijk als ook ons; 
9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten 
door het geloof. 
 
Sinds wanneer is de Heilige Geest er? 
 
Dus op het moment dat iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. Maar sinds 
wanneer ontvangen gelovigen de Heilige Geest? Nou, sinds de Heilige Geest er is! En dat is 
sinds de Opstanding van Christus uit de dood. Het ontvangen van de Geest is hetzelfde als 
het ontvangen van Nieuw Leven oftewel wedergeboorte. Bij het ontvangen van de Geest 
nemen wij deel aan Zijn Opstandingsleven. En dat is voor eeuwig. Wij hebben eeuwig leven 
ontvangen op grond van ons geloof in Hem. God heeft ons tesamen met Christus levend 
gemaakt; Hij heeft ons mede opgewekt. Wij hebben in Christus nieuw Leven ontvangen.  
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
 
De overleden gelovigen onder het Oude Verbond 
 
Het Nieuwe Verbond begint bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Onder het Oude 
Verbond was er nog geen Opstanding van Christus. Dus de Heilige Geest der Belofte woonde 
toen niet in de gelovigen. Dus hebben zij destijds geen nieuw Leven ontvangen. Toen de 
gelovigen van het Oude Verbond stierven, hebben zij de Beloften niet ontvangen. Zij hebben 
bij leven geen eeuwig leven ontvangen. Zij zullen pas opstaan en deelnemen aan het Leven 
van het Nieuwe Verbond op de jongste dag. Na beoordeling voor de grote Witte Troon leven 
ook deze gelovigen voor eeuwig verder op de nieuwe aarde. 
 
Hebreeen 11 
13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar 
hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten 
en vreemdelingen op de aarde waren. 
14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 
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15 En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij 
zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; 
16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich 
God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid. 
 

Pasen en Pinksteren vallen op één dag 
 
Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
 
Johannes 20 
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; 
maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot 
Mijn God en uw God. 
18 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en 
dat Hij haar dit gezegd had. 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week (eerste Paasdag dus) , en als 
de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
 
Niet sinds Pinksteren maar sinds Pasen komt de Heilige Geest in ons gelovigen wonen. De 
Heere had de discipelen een andere Trooster beloofd. Pasen is het moment van het 
ontvangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest is Christus de Trooster in een andere 
Gedaante. Op Zijn Opstandingsdag, eerste Paasdag, gaf de Heere Jezus Christus de Heilige 
Geest aan de discipelen. Dat gebeurde niet vijftig dagen later met Pinksteren. En dat staat 
ook nergens in Handelingen vijftien.  Wat ontvingen zij dan op die Pinksterdag? Zij ontvingen 
toen helemaal niets! Zij hebben niet opnieuw de Geest gekregen…Op die Pinksterdag werd 
de werkzame Kracht van de Geest van Christus openbaar in de gelovigen. Het was de 
zichtbare uitwerking van de Geest. Op die dag is in feite de opbouw van de Gemeente 
begonnen. De Gemeente die ontstaan is op eerste Paasdag, na het blazen van de Geest. De 
discipelen hadden de Geest op eerste Paasdag ontvangen maar vijftig dagen later waren zij 
vervuld van de Geest. (als je een glas voor de helft vult met water is het nog niet vol oftewel 
vervuld). Zij waren vol van de Geest en waar hun hart vol van was, liep hun mond over. Hun 
hart was al het ware brandende. Net als bij de Emmaüsgangers. 
 
Lukas 24 
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den 
weg, en als Hij ons de Schriften opende? 
  



12 
 

Gesloten deuren 
 
Johannes 20 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week (eerste Paasdag dus) , en als 
de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
 
De deuren van de Opperzaal, typologisch de Hemel, waren gesloten. Daarmee werden de 
Joden buitengesloten. Voor het Jodendom en dus voor een leven onder het Oude Verbond 
der Wet is geen toegang tot de Opperzaal. De opgestane Heere Jezus Christus is de Sleutel 
en Levende Deur tot het Nieuwe Verbond. Bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus 
werd ook zijn Lichaam wedergeboren. Zijn Lichaam de Gemeente. De discipelen zijn 
typologisch de Gemeente. De Gemeente is ontstaan bij de Opstanding van de Heere Jezus 
Christus. De discipelen hadden de Geest nog niet ontvangen en waren dus nog niet 
wedergeboren. Het wachten was op de Heilige Geest, de Geest van Christus. Met het blazen 
van de Geest werd ook de Gemeente, Zijn Lichaam, in Christus, eersteling van de Nieuwe 
Schepping. En in Christus betekent nauw verbonden met oftewel tesamen met Christus. Dus 
dit blazen met de Geest is het begin, het ontstaan oftewel de geboorte van de Gemeente. De 
Heere Jezus Christus is de Deur naar de Vrijheid, Deur naar de Genade, Deur naar het 
Hemels Koninkrijk, Deur naar de Nieuwe Schepping. Al deze deuren waren onder het Oude 
Verbond gesloten maar zijn door de Opgestane Christus geopend. Hij is de Sleutel. En 
typologisch waren daarom de deuren van de Opperzaal gesloten tót het moment dat Hij als 
de Sleutel Davids blies met Zijn Geest. Na het blazen van de Geest was de Gemeente, Zijn 
Lichaam werkelijkheid en was het Nieuwe Verbond werkelijkheid. 
 
Jesaja 22 
22 En Ik zal den Sleutel van het huis van David op zijn schouder (Heerschappij) leggen; en hij 
zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal opendoen.  
 
Lukas 11 
52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den Sleutel der Kennis (de Heere Jezus Christus) 
weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. Lukas  
 
Openbaring 3 
7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de 
Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en 
niemand opent: 
8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur (= Deur) voor u gegeven, en niemand kan 
die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam 
niet verloochend.  
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Wind  
 
Handelingen 2 
1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, 
gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 
 
De wind is een beeld van de Geest. Je kunt de wind voelen en horen maar niet zien. Een 
geluid uit de Hemel is een boodschap uit de Hemel; het Woord van God. De Heere Jezus 
Christus zit op de Troon in de Hemel; van Hem komt de Boodschap. De wind vulde het hele 
huis waarin de discipelen zaten. De Heere Jezus Christus is op eerste Paasdag, de 
Opstandingsdag, ten Hemel gevaren om voor de discipelen (en natuurlijke ook voor alle 
andere gelovigen) een plaats oftewel een woning te bereiden. Op de avond van de eerste 
Paasdag, nadat Hij eerst was opgevaren naar de Vader, kwam de Heere Jezus Christus terug 
en blies Hij met Zijn Adem Zijn Geest in de discipelen. In hun huis, in hun woning blies Hij Zijn 
Geest. Zijn Adem is Zijn Geest oftewel is Zijn Leven. Vanaf dat moment, vanaf eerste Paasdag 
en dus niet vanaf Pinksteren, woonde de Geest van Christus in de discipelen. Met Pinksteren 
werd de werkzame Kracht van de Geest zichtbaar. Met Pinksteren vervulde de Geest de 
woning van de discipelen. De Geest had al woning gemaakt in de discipelen vanaf Pasen 
maar vervulde hun huis op die Pinksterdag. Vanaf die dag was de Kracht van de Geest 
merkbaar.  
 
Johannes 14 
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
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. 
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder (op 
eerste Paasdag) en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 
-- 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem 
maken. 
 
Johannes 20 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week (eerste Paasdag dus) , en als 
de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
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Zo gaat het ook bij ons 
 
En zo gaat het ook bij ons. Toen wij tot geloof kwamen, kwam de Geest in ons wonen. Dat 
was niet meteen merkbaar voor onze omgeving. Als het goed is, groeit de wedergeborene 
van kind naar volwassene in het geloof. Als deze volwassen gelovige zich dienstbaar opstelt 
en zegt; hier ben ik Heere, dan kan de Geest Zijn Werk doen. En dat zal zeker voor de 
omgeving te merken zijn. Het zal te merken zijn dat de woning van deze gelovige geheel 
vervuld is. En nogmaals; waar het hart van vol is loopt de mond van over. Net zoals bij de 
discipelen die Pinksterdag. 
 
Woningen 
 
De Heere Jezus Christus werd in Zijn Opstanding Verhoogd en Verheerlijkt. In Hem woont 
God Zelf. De Godheid maakt woning in de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat zien, zien 
we de Christus en als we de Christus niet kunnen zien maar wél Zijn Werkzame Kracht zien, 
zien we de Geest. En niet alleen de Heere Jezus Christus heeft in Zijn Opstanding eeuwig 
Leven ontvangen van God de Vader. De Heere Jezus Christus blaast nu als de Geest Zijn 
Eeuwig Leven in allen die in Zijn Naam geloven. De Heere Jezus Christus woont in ons; wij 
zijn de woningen van God de Vader. Want in het Huis van de Vader zijn immers vele 
woningen, vele gelovigen dus. Hij zal onze woning vullen met Zijn Geest en Zijn Leven. Hij zal 
ons leiden in heel de Waarheid. Hij zal ons bekwaam maken in onze dienst aan Hem en 
zodoende leiden naar Zoonschap en Erfenis.  
 
Kolossensen 2 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
 
2 Timotheüs 1 
14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont. 
 
Romeinen 8 
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. 
Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
 
Tongen 
 
Handelingen 2 
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van 
hen. 
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere 
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
 
Eerst de wind, het geluid, het Woord van God uit de Hemel en daarna de tongen van vuur. 
Op elk afzonderlijk verdeelden de tongen zich. Zij kregen allemaal deel aan dezelfde Geest. 
Het geluid, de wind, de Boodschap uit de Hemel verspreidt zich over elk van de discipelen. 
De Geest verspreidde Zich en daarmee verspreidde de Boodschap, het Woord, het Evangelie. 
Die dag kwamen drieduizend mensen tot geloof. De Geest brengt het Woord voort. De Geest 
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leidt ons in al de Waarheid. Als wij de Geest Zijn Werk laten doen, spreken wij het Woord 
van God. Het is de aktieve Kracht van Christus in ons. De discipelen hoorden de Wind, zagen 
het Vuur en spraken in allerlei talen. Het was een teken van de aanwezigheid en 
werkzaamheid van de Geest in de discipelen. Zij begonnen vrijuit het Woord van God te 
spreken. Dat is de uitwerking van de Geest die zij vijftig dagen daarvoor hadden ontvangen. 
Met Pasen en daarom spreekt Petrus op die Pinksterdag dan ook over de Opstanding van 
Christus op die eerste Paasdag. Dat was immers het moment dat zij de Geest van Christus 
kregen. 
 
Johannes 16 
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga (op eerste Paasdag vaar ik op naar de 
Vader om voor jullie een woning te bereiden); want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster 
tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.(door het blazen van de 
Heere, zouden zij de Geest, de Trooster ontvangen) 
8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van 
oordeel: 
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, 
en u verkondigen.(de Vader en de Zoon en de Geest zijn alle drie Dezelfde) 
 
Handelingen 1 
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde. 
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
 
Eerste Paasdag is Pinksteren en Hemelvaart 
 
Pasen, Pinksteren en Hemelvaart zijn op één en dezelfde dag. Door geloof in de Heere Jezus 
Christus hebben wij op één en dezelfde dag deel gekregen aan de Opstanding uit de doden, 
de Heilige Geest ontvangen en deel gekregen aan Zijn Lichaam. Op die zelfde dag zijn wij met 
Christus gezet in de Hemel en hebben wij deel gekregen aan Zijn Hemelse Positie en 
Zegeningen. 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
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5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren 
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
Efeze 1 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
DankUwel 
 
Wij danken U dat U Uw Belofte uit het Oude Testament aan ons vervuld heeft door de 
Opstanding van de Heere Jezus Christus. Met Uw Opstanding was er de overwinning op de 
dood en op deze oude Schepping en daarmee de overwinning op de zonden en de Wet en 
de Satan. Wij danken U dat wij uit Uw Genade zijn wedergeboren en Uw Geest hebben 
mogen ontvangen. Daarmee zijn wij altijd aan U verbonden. Wij danken U voor alles wat U in 
het verleden tot stand heeft gebracht. Wij danken U voor alles wat U, uit de grote 
Barmhartigheid van Uw Genade, aan ons geschonken heeft.              
 
 
                                                                        Amen. 
          
 
 
Ik wens U Zalig Pasen, Pinksteren en Hemelvaart                    
 
 
                                                                                                        


