
1 
 

Hemelvaartsdag 
 
Handelingen 1 
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te 
doen en te leren; 
2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen (opnemen= omhoog nemen) is, nadat Hij door 
den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. 
3 Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele 
gewisse kentekenen, veertig dagen lang (vanaf de Opstanding), zijnde van hen gezien, en 
sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. 
4 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, 
maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 
5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt 
worden, niet lang na deze dagen. 
6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd 
aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
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. 
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. 
 
Veertig dagen 
 
Vanaf de Opstanding tot Hemelvaartsdag is veertig dagen. De Heere Jezus Christus heeft 
Zich, in die dagen, verschillende keren laten zien. Onder andere op Zijn Opstandingsdag. 
Toen liet Hij Zich zien aan de discipelen. En na acht dagen ook aan Thomas. Bij de 
wonderbare visvangst was de Heere er ook bij. Zo zijn er meer gelegenheden geweest waar 
de opgestane Heere Jezus Christus is verschenen. En Hij sprak daarbij over de dingen ‘die het 
Koninkrijk Gods aangaan’. 
 
1 Korinthe 15 
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 
5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 
6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren 
deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. 
7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 
8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 
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Wordt het Israëlitische Koninkrijk binnenkort opgericht? 
 
Handelingen 1 
6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd 
aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
 
De discipelen vragen aan de Heere; ‘Komt er binnenkort een Israëlitisch Koninkrijk? Gaat U 
dat Koninkrijk wederoprichten?’ De Heere geeft hen een ontwijkend antwoord. De 
discipelen hebben het later trouwens wel leren kennen, want in Handelingen vijftien staat 
duidelijk de volgorde beschreven. Dat de Heere Jezus Christus eerst de heidenen (=niet-
Joden) heeft bezocht, om uit hen een Volk aan te nemen voor Zijn Naam, en dat Hij daarna 
zal terugkomen om de vervallen hut van David weer op te richten. Het zou dus nog wel een 
tijd duren voordat de Heere weer terug zou keren om het Israëlitisch Koninkrijk op te 
richten. Dit stond ook al in het Oude Testament.  
 
Handelingen 15 
13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij. 
14 Simeon (Lukas 2) heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (niet-Joden) heeft bezocht, 
om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam.(=Zijn Lichaam, de Gemeente) 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
16 Na dezen (nadat de Heere Zich eerst een Volk uit de Heidenen heeft aangenomen) zal Ik 
wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen 
daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn 
Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. 
 
Amos 9 
9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als 
zaad geschud wordt in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen. 
10 Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal 
tot ons niet genaken, noch ons voorkomen. 
11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten 
vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen 
van ouds; 
 
Hemels Koninkrijk 
 
Intussen is het Koninkrijk van God wel gekomen, maar het is een Hemels Koninkrijk. Een 
Koninkrijk waar de Heere een Werk doet aan de roeping en opbouw van Zijn Lichaam, de 
Gemeente. De Gemeente bestaat uit alle gelovigen vanaf Zijn Opstanding. Dus in plaats van 
een Israëlitisch Koninkrijk op aarde, is er nu een Koninkrijk in de Hemel. Met een Hemels 
Volk. Pas wanneer de Heere daar klaar mee is, komt Hij terug om Zijn aardse Koninkrijk op te 
richten. (zie ook de studie ‘Het eeuwige Koninkrijk’) Het Koninkrijk in de Hemel zal zich dan 
verder uitbreiden over de aarde. 
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Zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus 
 
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. 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer (=weg reisde, weg ging), 
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. 
 
De Heere wordt dus omhoog geheven, dan komt er een wolk, en dan zien de discipelen Hem 
niet meer. En twee mannen in witte kleding zeggen dat de Heere op dezelfde manier als Hij 
gegaan is, ook weer zal terugkomen. Dus met een wolk weer terug op de Olijfberg. 
 
Opgenomen in Heerlijkheid 
  
Handelingen 1 
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. 
 
De Heere Jezus Christus heeft in de veertig dagen voor Zijn Zichtbare Hemelvaart, gesproken 
tot Zijn discipelen. Hij zei hen het Evangelie te gaan prediken in de hele wereld. In Marcus 
zestien staat wat de positie is van de opgenomen Heere Jezus Christus; namelijk aan de 
rechterhand van God.  In één Timotheüs staat dat Hij is opgenomen in Heerlijkheid. De 
Heere Jezus Christus heeft dus momenteel een Verheerlijkte Positie aan de Rechterhand van 
God. Heerlijkheid heeft met heersen te maken. De Heere Jezus Christus heeft alle Macht en 
oordeel gekregen. 
 
Marcus 16 
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 
kreaturen 
-- 
19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is 
gezeten aan de rechter hand Gods. 
 
1 Timotheüs 3 
16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in 
het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in Heerlijkheid. 
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Ik ben nog niet opgevaren 
 
De Heere Jezus Christus is deze dag zichtbaar ten Hemel gevaren. Maar op Zijn 
Opstandingsdag, eerste Paasdag, is Hij al naar de Hemel gegaan. Hij zegt, buiten Zijn graf, 
tegen Maria van Magdalena; ‘je mag me nog niet aanraken, want ik ben nog niet opgevaren 
naar Mijn Vader’. Met andere woorden; op die dag is Hij al naar de Hemel, naar God de 
Vader gegaan. Want daarna mocht Hij gewoon aangeraakt worden. Toen de twee Maria’s 
onderweg waren naar de discipelen om te vertellen van Zijn Opstanding, zagen zij de Heere 
wéér. Bij die gelegenheid grepen zij Zijn Voeten. Dus in tussentijd moet Hij naar de Hemel 
gevaren zijn! Ook Thomas moest zijn hand, op de achtste dag na Zijn Opstanding, in Zijn Zijde 
steken. Er staat trouwens niet bij of Hij dat ook deed, maar hij kreeg wel de mogelijkheid. 
 
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. 
 
Mattheüs 28 
9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, 
zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. 
10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij 
heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien. 
 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op één dag 
 
De Woonplaats van God de Vader, is de Hemel der Hemelen. Die is niet ver weg, maar voor 
óns onzichtbaar. Hij woont in de onzienlijke kant van de Schepping. Op het hoogste, in het 
centrum, zit de Heere op de Troon. De Troon der Genade, aan de Rechterhand van God. Op 
Zijn Opstandingsdag is Hij dus al opgevaren, en heeft die dag toen ook de Geest op Zijn 
discipelen geblazen. En pas vijftig dagen hierna werd de Pinksterdag gevierd. Toen werd de 
Heilige Geest op een bijzondere manier uitgestort. Maar Pasen, en Hemelvaart, en 
Pinksteren hebben dus allemaal plaatsgevonden op Zijn Opstandingsdag, op eerste Paasdag!  
 
Johannes 20 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, 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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Twee mannen in witte kleding 
 
Handelingen 1 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer (=weg reisde, weg ging), 
ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 
 
Lukas 9 
28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en 
Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden. 
29 En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en zeer 
blinkende. 
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. 
 
Bij de Verheerlijking op de berg, waren óók twee mannen. Dat waren Mozes en Elia. Zij 
waren, samen met de Heere Jezus Christus, in een verheerlijkte gedaante. Dat is blinkend. 
Dat is wit. Waar vinden we nog meer twee mannen in blinkende, witte kleding? Bij het 
geopende graf! Dus op de Berg, en bij het geopende graf, en bij de Hemelvaart waren deze 
twee mannen, deze twee engelen, oftewel boodschappers. Als we Schrift met Schrift 
vergelijken blijken deze mannen Mozes en Elia te zijn (voor meer uitleg; zie de studie 
‘De Verheerlijking op de berg’) 
 
Lukas 24 
1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, 
dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. 
2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. 
3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. 
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar 
in blinkende klederen. 
5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot 
haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? 
 
Johannes 20 
11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; 
12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, 
waar het lichaam van Jezus gelegen had. 
13 En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere 
weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. 
14 En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, 
dat het Jezus was. 
 
Twee is een uitbeelding van de Gemeente 
 
De mannen waren dus met z’n tweeën. En twee is een uitbeelding van de Gemeente. Ze 
drukken de Gemeente uit. Twee omdat de Gemeente bestaat uit twee groepen. Eén groep 
van gelovigen uit de Joden, en één groep van gelovigen uit de heidenen. Sámen in één 
Lichaam verzoend geworden. (zie ook de studie ‘Efeze 2’) Twee omdat het verwijst naar het 
dubbel deel van de Gemeente van eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel 
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van de erfenis. Twee omdat het ook verwijst naar een Hemelse, en een aardse kant. Dus 
typologisch staan deze twee mannen voor de Gemeente. Er zijn nog veel meer plaatsen in de 
Bijbel waar, om deze reden, twee mannen worden genoemd! Het is een verwijzing. 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen (staat typologisch voor het Hemels Volk, de 
Gemeente); 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
 
Een teken 
 
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. 
 
Deze zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus is een illustratie van Zijn 
Wederkomst. Zijn Hemelvaart is 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 ook weer op die 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. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage (bij Zijn Wederkomst)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. 
5 Dan zult gijlieden (gelovig overblijfsel Israël) vlieden (=vluchten) door de vallei Mijner 
bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt 
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, 
komen, en al de heiligen (=gelovigen= de Gemeente, Zijn Lichaam) met U, o HEERE! 



7 
 

De Dag des Heeren 
 
Mattheüs 24 
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenvergaderen 
 
De Heere Jezus is in Mattheüs vierentwintig aan de discipelen aan het vertellen over Zijn 
Wederkomst. Hij heeft eerst verteld over de Verdrukking die over Israël zal komen, en dan 
vertelt de Heere Jezus wat er ná die zeven jaren staat te gebeuren. Hij vertelt over Zijn 
Wederkomst. Wanneer Hij Zijn Voeten zal zetten op de Olijfberg. Dan begint de Dag des 
Heeren. Dat betekent; het oordeel van de Heere. Want ‘dag’ betekent ‘oordeel’. (Denk aan 
dagvaarden) Er zal dan drieëndertig jaar grote Verdrukking over de volkeren komen. Als de 
Heere Jezus Christus straks wederkomt, is dat mét de Gemeente. Lijkt me logisch, want de 
Gemeente is Zijn Lichaam. En het Hoofd komt nooit zonder het Lichaam!! (zie ook de studie 
Mattheüs 24) 
 
Hemelburgers 
 
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 (=tesamen met) 
Christus Jezus; 
 
De Gemeente, alle gelovigen, hebben niet de aarde tot woning, maar wij zijn mét Hem in de 
Hemel gezet. Onze wandel is in de Hemel; wij zijn Hemelburgers. Wij maken, in Hem, deel uit 
van de onzienlijke wereld. Christus woont in ons; in onze harten, in de Hemel, en in onze 
levens; in alle drie! Het gaat om de onzienlijke wereld. In die onzienlijke wereld is de 
natuurlijke mens, de oude mens, dood voor God. De natuurlijke mens hoort bij de oude 
Schepping, en maakt geen deel uit van de onzienlijke wereld. Dat is de nieuwe Schepping. 
Wij zien die onzienlijke wereld nog niet, maar maken er dus wel deel uit van de Hemelse 
dingen. 
 
Romeinen 6 
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; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
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Dezelfde Positie als de Heere Jezus Christus 
 
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. 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Wij zijn met Hem begraven en met Hem weer opgewekt en met Hem in de Hemel gezet. Wij 
zijn, door geloof, één Plant met Hem geworden. Wij zijn als het ware één gemaakt met Hem; 
vereenzelvigd met Hem. Zijn Geest woont immers ín ons. Hij is het Hoofd, en wij Zijn 
Lichaam. Niets kan ons van Hem scheiden. Wij ontvangen alles in Hem. In Hem betekent 
samen met Hem, oftewel nauw verbonden met Hem. De Heere Jezus Christus is in Zijn 
Opstanding Eersteling van de nieuwe Schepping. Daardoor zijn wij óók eerstelingen van de 
nieuwe Schepping. Alles wat Hij ontvangt daar delen wij in. Overal waar de Naam Christus 
staat in de Bijbel, daar kunnen wij de Gemeente bijzetten, want Christus is inclusief Zijn 
Lichaam.  
 
Wij zijn niet van de wereld 
 
Efeze 1 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in (samen met) Christus. 
 
Paulus zegt dat we één Plant met Hem geworden zijn, wij zijn dat óók in de gelijkmaking met 
Zijn Opstanding! Met andere woorden; in de Positie waarin de Heere Jezus Christus is 
opgestaan, in dezelfde positie zijn wij mét Hem mee opgestaan. En de Heere Jezus Christus is 
opgestaan als de uitermate Verhoogde en Verheerlijkte Christus. Zittend aan de 
Rechterhand van de Vader. Hij heeft alle macht gekregen, en is Heerser over alles. En ook al 
willen of kunnen we het niet geloven; wij hebben samen met Hem exact dezelfde positie! Wij 
delen met Hem in alle geestelijke Zegeningen in de Hemel. Omdat Zijn Woord dat zegt. 
Omdat deze Waarheid heel duidelijk geschreven staat in de Bijbel. En wij zouden Zijn Woord 
geloven. Wij zijn niet van de wereld, zoals ook Hij niet van de wereld is. (zie ook de studie; 
‘Buiten de wereld’) 
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 17 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij 
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, 
voor de grondlegging der wereld. 
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De film wordt teruggespoeld 
 
Wij, de Gemeente; alle gelovigen, zijn dus mét Hem gestorven en begraven, en wij zijn mét 
Hem mee opgestaan. Wij zijn één Plant met Christus, wij zijn dus ook mét Hem in de Hemel 
gezet. Als straks de Heere Jezus Christus terugkomt, is dat dus ook mét ons. De ‘film’ van 
Hemelvaart wordt bij Zijn Wederkomst eigenlijk ‘teruggedraaid’. Eerst verdwijnt Hij met de 
wolk, en dan komt Hij komt terug op de wolken. Met de Gemeente zet Hij dan Zijn Voeten 
op de Olijfberg. Wanneer Christus geopenbaard wordt in Heerlijkheid, zullen ook wij worden 
geopenbaard in Heerlijkheid.  
 
Kolossensen 3 

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
De wolken 
 
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. 
 
Lukas 21 
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en 
heerlijkheid. 
 
Mattheüs 24 
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid 
 
Openbaring 1 
7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 
 
Een wolk wordt genoemd bij de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Maar wolken 
spelen dus ook een belangrijke rol bij Zijn Wederkomst. Er staat in de Bijbel dat Hij zal 
terugkomen met de wolken, in een wolk, en op de wolken. Hemelvaartsdag is niks anders 
dan een illustratie, een plaatje, van de Wederkomst van Christus. Hij komt terug als een 
gelovig overblijfsel van het Joodse Volk, na de Verdrukking, de Naam van de Heere aanroept. 
Dán zal de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg zetten.  
 
De Verhoogde, en Hemelse Positie van de Heere 
 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
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20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Dat Christus nu aan de Rechterhand van God zit, zien we niet. We zien Hem alleen met 
gelovige ogen, oftewel verlichte ogen. Christus verbergt Zich momenteel voor de wereld. 
Maar we kunnen in het Oude Testament al lezen van Zijn Verhoging. De Heere Jezus Christus 
is Verhoogd en Verheven, zittend op Zijn Troon aan de Rechterhand van de Vader. Via de 
weg van vernedering, is Hij Verhoogd geworden. Van kribbe naar kruis naar Kroon. Een Hoge 
Positie, een Naam boven alle namen. Ook de Heere Jezus verwees Zélf al naar Zijn 
aankomende Hemelse Positie. 
 
Jesaja 52 
13 Ziet, Mijn Knecht  (=de Heere Jezus Christus) zal verstandelijk handelen (=Zich 
onderwerpen aan het Woord van God); Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. 
 
Johannes 6 
62 Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar (waar)Hij te voren 
was? 
 
Zijn Naam aanroepen 
 
Hosea 5 
14 Want Ik zal Efraïm (10-stammen van Israël)zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda 
(2-stammen van Israël) als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal 
wegvoeren, en er zal geen redder zijn.(Ik laat het ongelovige Joodse Volk los) 
15 Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij (het Joodse Volk)zichzelven 
schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg 
zoeken.(vroeg zoeken heeft met Wedergeboorte te maken. Zie ook de studie ‘Vroeg zoeken, 
roepen en vinden”) 
 
Deze woorden uit het Oude Testament, uit Hosea, gaan in hoogste instantie over de Heere 
Jezus Christus. Hij zal heengaan en wegvoeren naar de Hemel, de Plaats waar Hij vandaan 
komt. Hij zal terugkomen, ná de Verdrukking over Israël, als het Joodse Volk Zijn Naam 
aanroept. Hij zal terugkomen als het Joodse Volk in haar angst berouw toon; ‘zichzelven 
schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn’. De Heere Jezus heeft dit 
tijdens Zijn Leven al besproken met Zijn discipelen, maar het is ook te vinden in het Oude 
Testament.  
 
Mattheüs 24 
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal 
haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der 
hemelen zullen bewogen worden. 
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30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen 
haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis (Joodse Volk) wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij 
niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt 
in den Naam des Heeren! 
 
Het ongelovige Joodse Volk zal zich straks bekeren 
 
Hosea 6 
1 Komt en laat ons (=gelovig overblijfsel van het Joodse Volk)wederkeren tot den HEERE, 
want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal 
ons verbinden.(Ná het oordeel, de Verdrukking, van de Heere over Israël, zal een gelovig 
overblijfsel tot de Heere terugkeren) 
2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen 
(wedergeboorte van het Volk Israël; ook zij krijgt straks de Geest uitgegoten), en wij zullen 
voor Zijn aangezicht leven. 
 
Handelingen 3 
9 Betert u dan, en bekeert u, (dat heeft maar een klein gedeelte van het Joodse Volk gedaan, 
zij behoren gewoon tot de Gemeente) opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer 
de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 
20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 
21 Welken (Christus) de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller 
dingen (met betrekking tot Juda en Israël), die God gesproken heeft door den mond van al 
Zijn heilige profeten van alle eeuw. 
 
De Heere Jezus is weggegaan, en teruggekeerd naar de Plaats waar Hij vandaan kwam, tót 
het moment dat het Joodse Volk de Heere zal zoeken. Dat moment is nog steeds niet 
aangebroken. Momenteel is het Joodse Volk ongelovig. Zij hebben de Heere twee keer 
verworpen. Eén keer vóór Zijn kruisiging, en één keer na Zijn Opstanding. Zij geloven niet in 
de Heere Jezus Christus. Maar ná de Verdrukking die over Israël zal komen, zal een gelovig 
overblijfsel wedergeboren worden. Dan krijgen ook zíj de Geest uitgestort. Dan zijn ook zíj 
genezen. Dan leven ook zíj onder het Nieuwe Verbond der Genade. (zie ook de studie ‘De 
zeventigste Jaarweek’)  
 
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, (Oude Verbond der Wet)ten 
dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij 
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vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;(zij heeft de Heere Jezus 
Christus afgewezen) 
33 Maar dit is het verbond (=het Nieuwe Verbond der Genade), dat Ik na die dagen (ná het 
oordeel, ná de verdrukking over Israël) met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: 
Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven (=het Nieuwe Verbond der Genade), en zal die in hun 
hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
 
Psalm 18 
 
Psalm 18 
5 Banden des doods hadden mij omvangen, en beken Belials verschrikten mij. 
6 Banden der hel (=dodenrijk) omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. 
7 Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem uit 
Zijn paleis, en mijn geroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren. 
-- 
17 Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren.(hier; de dood) 
18 Hij verloste mij van mijn sterken vijand, en van mijn haters, omdat zij machtiger waren 
dan ik.(dit gaat over Zijn Opstanding uit de dood) 
-- 
20 En Hij voerde mij uit in de ruimte, Hij rukte mij uit (uit de dood), want Hij had lust aan mij. 
21 De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid, Hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner 
handen.(door Zijn geloof redde God Hem uit de dood) 
-- 
49 Die mij uithelpt van mijn vijanden; ja, Gij verhoogt mij (Verhoogd, Verheerlijkt en een 
Naam boven alle namen. Ver boven alle macht en kracht) boven degenen, die tegen mij 
opstaan (=satan en zijn machten); Gij redt mij van den man des gewelds.(=de duivel die het 
geweld des doods heeft) 
50 Daarom zal ik U, o HEERE! loven onder de heidenen; en Uw Naam zal ik psalmzingen; 
51 Die de verlossingen Zijns konings groot maakt, en goedertierenheid doet aan Zijn 
gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. 
 
De Psalmen gaan over de Heere Jezus Christus 
 
Lukas 24 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 
Profeten, en Psalmen. (=het Oude Testament) 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden 
opstaan ten derden dage. 
 
Het is een Psalm van David, maar David is een type van de Heere Jezus Christus. Psalm 
achttien heeft op de eerste plaats zijn toepassing op de Heere Jezus Christus. Op  de tweede 
plaats is hij ook toepasbaar op het Volk Israël. De Psalm verwijst ook naar de Heere Jezus. 
Dan gaat het over de angst van de Heere Jezus, zoals bijvoorbeeld in de Hof van 
Gethsemané. De Vader heeft Hem uit de dood gered en doen opstaan. God heeft Hem een 



13 
 

positie gegeven bóven alle machten en krachten en heerschappij. In deze Psalm vinden we 
dus de Verheven Positie van de Heere Jezus Christus terug. 
 
Psalm 110 
 
Ook Psalm honderdtien verwijst naar de Hemelse Positie van Christus. Al ver voor Zijn 
Komst, stond Zijn Verheerlijkte Positie vast. Via de weg van vernedering, werd Hij verhoogd. 
Christus is de Zoon van David, maar tegelijk is Christus de Heere van David. Christus is zowel 
de Zoon van David, als de Zoon van God. (zie ook de studie; ‘De afstamming van de Heere 
Jezus Christus’). De Positie van Christus staat ook hier heel duidelijk; in de Hemel, aan de 
Rechterhand van de Heere, oftewel God de Vader. Door de Kracht van God werd Hij uit de 
dood opgewekt, en Hij heeft Hem gezet tot Zijn Rechterhand in de Hemel. 
 
Psalm 110 
1 Een psalm van David. De HEERE (God) heeft tot mijn Heere (Christus) gesproken: Zit aan 
Mijn rechterhand (in de Hemel), totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank 
Uwer voeten.(dit vers wordt in het Nieuwe Testament een aantal keren geciteerd) 
 
Handelingen 1 
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. 
 
Psalm 42 en 43 
 
Psalm 42 
2 Gelijk een hert (=beeld van Christus, het gewei is een beeld van de Kroon die Hij draagt, het 
gewei valt 7x af, maar komt daarna tot volle groei. Hinden= beeld van Israël) schreeuwt naar 
de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods 
aangezicht verschijnen? (De Heere weet dat God Hem zal verlossen. De Heere weet waar Hij 
naartoe gaat. (Hebr.9;24) Vanaf de dag van Zijn Opstanding is Hij voor Gods Aangezicht 
verschenen. Vanaf de onzichtbare Hemelvaart op Zijn Opstandingsdag)  
-- 
12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal 
Hem nog loven; (Hij blijft trouw en gehoorzaam tot in de dood) Hij is de menigvuldige 
Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. 
 
Psalm 43 
3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer 
heiligheid (=de berg Sion= de Hemel), en tot Uw woningen (=de gelovigen, Zijn Geest heeft 
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woning in ons gemaakt); (Dit gebeurde allemaal op Zijn Opstandingsdag. Duisternis werd 
Licht, en Hij werd gebracht naar de Hemel) 
4 En dat ik inga tot Gods altaar (=in de Hemel, het geestelijke gouden Altaar), tot den God 
der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God! 
5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal 
Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. 
 
In Psalm tweeënveertig en drieënveertig vinden we een beschrijving van de lijdende Knecht. 
Maar we vinden daarin ook al beschreven wélke Positie de Heere, na Zijn Hemelvaart, zou 
bekleden. Hij is momenteel Hoge Priester van het Nieuwe Verbond, en Koning van het 
Hemels Koninkrijk. Zijn Koninkrijk dat Hij bij Zijn Wederkomst verder zal uitbreiden over de 
aarde. Hij heeft alle macht en alle oordeel gekregen. 
 
Johannes 3 
35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 
 
Psalm 68 en Efeze 4 
 
Psalm 68 
19 Gij (=Jehova, de Heere)zijt opgevaren in de hoogte (naar de Hoogte); Gij (Jehova de 
Heere) hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd (Hij heeft een ommekeer gebracht in de 
ballingschap van Israël); Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de 
wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God! (Maar de ballingschap van Israël is 
momenteel nog niet voorbij. Pas ná de verdrukking over Israël, ná de 70e Jaarweek, zal de 
Heere alle stammen verzamelen en naar het beloofde land, Israël,  brengen) 
20 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela. 
 
Efeze 4 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij (Christus) de gevangenis (=de 
Gemeente; staat búiten de wereld, net zoals gevangenen buiten de maatschappij staan, zij 
zijn op een ándere plaats) gevangen genomen, en heeft den mensen gaven 
(=verantwoordelijkheden tot opbouw van de Gemeente) gegeven.  
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
 
Johannes 3 
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk 
de Zoon des mensen, Die in den hemel is. 
 
Als Hij is opgevaren naar de Hoogte 
 
Paulus citeert in Efeze vier uit Psalm achtenzestig. Psalm achtenzestig gaat over Israël, maar 
Paulus geeft een hogere, geestelijke, toepassing. Hij past het toe op onze dagen, op de 
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Gemeente. De Psalm is door David geschreven, natuurlijk geïnspireerd door de Geest. 
Technisch gezien gaat de Psalm over Israël. Het is heel wonderlijk dat David daar spreekt 
over de roeping en de positie van de Gemeente. Het Lichaam van Christus. En over de 
roeping en positie van de individuele gelovigen van het Lichaam. 
 
Samen met Christus in de Hemel gezet 
 
Efeze 2 
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; 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 
namelijk den Heere Jezus Christus; 
 
Onze wandel is, zoals eerder bekeken, in de Hemel. Wij zijn Hemelburgers. Hoewel wij het 
nog niet zien, mogen wij al zijn waar Híj is. Waar gaan wij heen als wij ontslapen? Naar ‘daar 
waar wij al zijn’! Paulus gebruikt Psalm achtenzestig om aan te tonen dat, op verborgen 
wijze, al melding werd gemaakt in het Oude Testament, dat wij, samen met Christus, in de 
Hemel gezet zouden worden. En dat er ook al in het Oude Testament stond geschreven dat 
Christus aan ieder van ons, uit Genade, en naar een bepaalde maat, verantwoordelijkheden, 
oftewel gaven, zou geven. (zie ook de studie ’Efeze 4; gevangenis gevangen genomen’ en 
Efeze 2; ‘schapen van een andere stal’) 
 
Efeze 2 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen 
(heiligen zijn wedergeboren mensen, oftewel gelovigen. Heilig betekent ‘apart gezet en 
bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen’), en huisgenoten Gods;(de Gemeente is het 
Lichaam van Christus, en wij zijn tesamen met Christus in de Hemel gezet, dus zitten ook wij 
aan de Rechterhand van God!) 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw (de Gemeente wordt hier vergeleken met een gebouw), 
bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel (de Gemeente; in 
priesterlijke dienst met Hogepriester de Heere Jezus Christus) in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.(=de 
Gemeente is een geestelijk huis, een geestelijke tempel) 
 
Dubbele toepassing 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen (=gelovigen)in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis (Hij heeft ons getrokken uit de 
wereld), en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;(=de Hemel) 
 



16 
 

De Heere is opgevaren naar de Hemel en Hij heeft ons, als Zijn Gevangenis, getrokken uit de 
tegenwoordige boze wereld. Hij heeft ons mede in de Hemel gezet. De Heere heeft woning 
in ons gemaakt, en heeft ons gaven, verantwoordelijkheden, gegeven. Tot opbouw van de 
Gemeente, Zijn geestelijke Tempel. Deze Psalm heeft nu een Hemelse toepassing in verband 
met de Gemeente. Maar aan het einde van de zeventigste Jaarweek zal de Psalm ook een 
toepassing hebben in verband met het aardse Volk Israël. In Zijn Wederkomst straks. (zie ook 
de studie; ‘Buiten de wereld’) 
 
Na de zeventigste Jaarweek 
 
Want dan zal de Heere, met Zijn Lichaam, ook op aarde woning maken in Zijn aardse Volk 
Israël. Hij zal Zijn Voeten zetten op de Olijfberg, en een gelovig overblijfsel van het Joodse 
Volk zal ook gaven, verantwoordelijkheden, krijgen bij de wederopbouw van Israël. Het Volk 
Israël is nu voor het grootste gedeelte in ballingschap, en dus in de gevangenis. Verstrooid 
over de hele wereld. Maar straks zal zij worden terugverzameld in het land. Na de uitstorting 
van de Geest, zal Hij ook aan haar gaven geven. De bedieningen en verantwoordelijkheden 
die Hij zal uitdelen aan het Volk Israël, zullen tot opbouw zijn van het aardse Volk Israël.(zie 
ook de studie; ‘De zeventigste Jaarweek’) 
 
Gevangenis en ballingschap 
 
De Hebreeuwse woorden voor gevangenis en ballingschap, zijn exact hetzelfde. Het 
betekent beiden dat men buiten de samenleving is geplaatst. Het betekent eigenlijk niet 
opgesloten, maar buitengesloten! Men neemt immers geen deel meer aan het leven buiten 
de muren. Gevangenschap is de uitbeelding van de Gemeente in deze tegenwoordige 
wereld. Wij zijn, als het goed is, buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. De Gemeente 
is een volk in ballingschap. De Heere Jezus zei al; Mijn Koninkrijk is (nog) niet van hier.  
 
Hebreeën 13 
11 Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den 
hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou 
heiligen, buiten de poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze 
wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 
 
Wat doet de Heere Jezus Christus momenteel? 
 
De Heere Jezus Christus zit momenteel op de Troon der Genade. Hij zorgt voor ons. Hij bidt 
en pleit voor ons bij God de Vader. Onze verbinding met Hem is onlosmakelijk. Hij is onze 
Hogepriester Die ons reinigt en heiligt, zodat wij in Zijn Dienst kunnen staan. Hij is Hoofd van 
de Gemeente. Hij verzamelt Zich een Volk voor Zijn Naam. Hij reinigt ons en onderwijst ons 
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door Zijn Geest. Hij bouwt Zijn Gemeente; ‘een geestelijk woonstede Gods’. Wanneer Zijn 
Lichaam ‘vol’ is, de volheid heeft bereikt, zal Hij wederkomen voor Zijn Volk Israël. Tot aan 
die tijd geeft Hij Zijn Leven over, staat Hij in Dienst van God. Hij wil dat zoveel mogelijk 
mensen zich bekeren. Hij is nog steeds lankmoedig, oftewel geduldig. 
 
Romeinen 8 
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die 
rechtvaardig maakt. 
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. 
 
Hebreeën 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. 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade (toegaan om onze 
dienst aan Hem aan te bieden, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade 
vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. 
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte (de belofte van Zijn Wederkomst) niet (gelijk enigen dat 
traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, 
maar dat zij allen tot bekering komen. 
 
Slotgebed 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
 
Trouwe Hemelse Vader. Wij weten dat onze wandel gericht zou zijn op U. Dat wij de 
Hemelse dingen zouden zoeken, en bedenken de dingen die Boven zijn. Want onze wandel is 
in de Hemel. De aardse zaken kunnen ons nooit zo vervullen van Blijdschap als U dat kan. 
Alleen U kan ons verzadigen. Wij danken U voor het eeuwige leven, met zicht op 
heerlijkheid. Wij danken U dat wij mogen delen in alle geestelijke Zegeningen in Christus.We 
mogen uitzien naar Uw Komst, om Uw Plan met de aarde voort te zetten. Dank U dat wij zo 
op U kunnen bouwen, en vertrouwen. Wij bevelen onszelf bij U aan, in de wetenschap dat U 
ons ziet en liefheeft. Wij danken U dat U ons omringt met Troost en Hoop en Liefde. Wij 
danken U voor de Kracht die U ons geeft, om U te dienen. Amen 
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Laten we deze dag gedenken dat wij, uit Genade en Barmhartigheid, mede met Hem in de 
Hemel gezet zijn. En ons ervan bewust zijn dat wij nú al delen in elke geestelijke Zegening in 
Christus. Fijn dag!  


