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Hemelvaart
Wat is het een voorrecht om Jezus' hemelvaart te gedenken en
te vieren en het is zeer bemoedigend wat Jezus tot zijn discipelen sprak voordat Hij naar de
hemel voer.
We lezen daarover in Mt. 28:16
en verder:
En de elf discipelen vertrokken
naar Galilea, naar de berg,
waar Jezus hen bescheiden had.
Die berg ligt in Galilea en dat is
de berg Thabor, ongeveer 9 kilometer ten zuidoosten van Nazareth.

Het ligt voor de hand dat Jezus
vanaf deze prachtige berg Thabor ten hemel is gevaren. Op
deze heilige berg klonk de stem
van de Vader (Mt. 17:5):
Mt. 28:17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden.
De meeste van de discipelen geloofden dat Hij was opgestaan
uit de doden, maar sommigen
twijfelden nog, net als Thomas
waarover we lezen in Joh.
20:25:
De andere discipelen dan zeiden
tot hem: wij hebben de Here gezien!

Een berg van 562 meter hoog
boven de zeespiegel met een
mooie ronde koepelvorm van
boven en met een schitterend
uitzicht.
Deze berg Thabor
wordt ook wel de "koning onder
de bergen" genoemd.

Maar hij zei tot hen: Indien ik in
Zijn handen niet zie het teken
der nagels en mijn vinger niet
steek in de plaats der nagels en
mijn hand niet steek in zijn zijde,
zal ik geenszins geloven.

Petrus noemt deze berg in zijn
brief (2 Petrus 1:18) "de heilige
berg". We waren met Hem op
de heilige berg!

Maar die woorden had Jezus gehoord en Hij hoort ook nu al onze woorden; woorden van geloof
maar ook woorden van onge-
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loof. En dan lezen we in vers
26/29
En na acht dagen waren zijn
discipelen weer in het huis en
Tomas met hen. Jezus kwam
terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden
en zei: Vrede zij u!
Daarna zei Hij tot Tomas:
Breng uw vinger hier en zie mijn
handen en breng uw hand en
steek die in mijn zijde, en wees
niet ongelovig, maar gelovig.
Tomas antwoordde en zei tot
Hem: Mijn Here en mijn God!
Jezus zei tot hem: Omdat gij Mij
gezien hebt, hebt gij geloofd? ;
Zalig zij, die niet gezien hebben
en toch geloven.
We gaan terug naar Mt. 28:18a
waar Jezus ze allemaal ging bemoedigen, ook de twijfelaars.
Er staat in vers 18a: En Jezus
trad naderbij en sprak tot hen,
zeggende: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde.

Dat Jezus alle macht heeft, ook
op aarde, wil niet zeggen dat ons
niets zal overkomen. Maar dat
gebeurt enkel en alleen als Hij
het toelaat.
We gaan verder met Mt. 28:18
t/m 20
Gaat dan heen (in die kracht en
zekerheid dat aan Jezus alle
macht is gegeven, in hemel en
op aarde)
…maakt al de volken tot mijn
discipelen en doopt hen in de
Naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes …
Het onderwijs houdt dus ook de
doop in. De doop is de stap en
de mogelijkheid om een nieuw
leven te leven namelijk het leven Jezus. We lezen dat in Romeinen 6:3/4
Of weet gij niet, dat wij allen,
die in Christus Jezus gedoopt
zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven
door de doop in de dood, opdat
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des
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Vaders, zo ook wij in een
nieuwheid des levens zouden
wandelen.

En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot aan de voleinding der wereld.

Als we gedoopt zijn kunnen we
dus het nieuwe leven leven.
Evenals Christus, zo ook wij !
Dat zijn heerlijke ware woorden.

Hij is met ons, al de dagen, ook
nu, ook vandaag. Hij is met ons
als wij deze richting volgen, die
Hij genoemd heeft:

En dan gaat Mt. 28:19 verder:

Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde.

… en leert hen onderhouden al
wat Ik u bevolen heb.
Het is dus niet alleen dopen,
maar een discipel moet verder
onderwezen worden om Zijn
geboden te bewaren.
Immers Jezus zei in Johannes
14:21 en dat is een kenmerk van
de ware discipelen van Jezus:
Wie Mijn geboden heeft en ze
bewaard, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal
geliefd worden door mijn Vader;
en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
En dan lezen we de laatste bemoedigende woorden van Jezus
voordat Hij ten hemel voer in
Mt. 28:20

Gaat dan heen, maak alle volken
tot mijn discipelen en doopt hen
in de Naam des Vaders en des
Zoons en des Heiligen Geestes
… en leert hen onderhouden al
wat Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding der wereld.

