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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 zijn naar
Galilea gegaan, naar de berg
waar Jezus hen ontboden had.
Jezus heeft hen ontboden, dat
wil zeggen, Hij heeft hen laten
weten dat ze naar Galilea
moesten gaan en op een
bepaalde berg moesten zijn.
Immers, toen Jezus was
opgestaan uit de doden, hadden
engelen gezegd tegen enkele
discipelen (Mt. 28:7b) …
En zie, Hij gaat u voor naar
Galilea; daar zult u Hem zien.
Zie, ik heb het u gezegd.

En ook had Jezus Zelf tegen de
vrouwen gezegd toen Hij
opgestaan was uit het graf en dat
staat in vers 10:
Toen zei Jezus tegen hen: Wees
niet bevreesd, ga heen, bericht
Mijn broeders dat zij naar
Galilea moeten gaan, en daar
zullen zij Mij zien.
Galilea is ook de geboorte grond
van de discipelen en Jezus is in
Nazareth in Galilea opgegroeid.
Hij heeft daar vele jaren
gewoond en gewerkt als
timmerman in Nazareth tot
ongeveer zijn 30e jaar.
In Limburg praten ze wat anders
dan in Holland namelijk met een
bepaald dialect.
En de discipelen uit Galilea
spraken ook met een dialect
want
toen
Petrus
Jezus
verloochende zei één van de
vrouwen die daar waren: hé, jij
bent ook uit Galilea want ik
hoor het aan je spraak, aan je
dialect.
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Wij zouden zeggen: ik hoor dat
je uit Limburg komt aan de
zachte "g".
We lezen nogmaals in Mt. 28:16
En de elf discipelen zijn naar
Galilea gegaan, naar de berg
waar Jezus hen ontboden had.

verwonderde, toen zij zagen dat
zij die niet hadden kunnen
spreken, konden spreken, de
verlamden gezond waren, de
kreupelen konden lopen en de
blinden konden zien; en zij
verheerlijkten de God van
Israël.

Jezus is dus van een berg ten
hemel gevaren en hier wordt
gesproken over "de berg". Er
zijn zogezegd twee kandidaten
voor deze berg; en misschien is
ook wel één en dezelfde berg
waar Jezus vaker met zijn
discipelen geweest was. We
lezen dat o.a. in Mt. 15:29/31
waar staat:

Op die berg heeft die menigte
mensen ook samen gegeten van
die zeven broden en enkele
vissen.

En Jezus vertrok vandaar en
kwam bij de zee van Galilea; en
Hij klom de berg op en ging
daar zitten.

Die berg lag ook in Galilea en
dat is de berg Thabor. Die berg
licht ligt ongeveer 9 kilometer
ten Zuidoosten van Nazareth.

En er kwam een grote menigte
naar Hem toe en zij hadden
kreupelen, blinden, mensen die
niet
konden
spreken
en
verlamden bij zich, en vele
anderen. En zij legden ze voor
de voeten van Jezus en Hij
genas hen zodat de menigte zich

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.

Misschien was het ook de berg
der verheerlijking, want die was
ook in Galilea kunnen we uit de
Schrift halen, waar Mozes en
Elia aan Jezus verschenen.
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We lezen daarover in Mt. 17:1/8
Petrus noemt deze berg in zijn
brief (2 Petrus 1:18) "de heilige
berg". We waren met Hem op
de heilige berg!
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):
Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie
Ik mijn welbehagen heb; luister
naar Hem.
Hij is de Geliefde! Hoort naar
Hem!
Hij is ook mijn Geliefde en ik
wil ook naar Hem horen. Het
was zo goed daar op die berg om
daar te wezen dat Petrus in een
soort verrukking zei:
Heere, het is goed dat wij hier
zijn; laten wij, als U wilt, hier
drie tenten maken, voor U één,
voor Mozes één, en één voor
Elia.

Mt. 28:17 En toen zij Hem
zagen, aanbaden zij Hem, 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
tegen hem: wij hebben de Heere
gezien. Maar hij zei tegen hen:
Als ik in Zijn handen niet het
litteken van de spijkers zie, en
mijn vinger niet steek in het
litteken van de spijkers, en mijn
hand niet steek in Zijn zij, zal ik
beslist niet geloven.
Maar die woorden had Jezus
gehoord en Hij hoort ook nu al
onze woorden; woorden van
geloof maar ook woorden van
ongeloof. En dan lezen we in
vers 26/29
En na acht dagen waren Zijn
discipelen weer binnen en
Thomas was bij hen. Jezus
kwam terwijl de deuren gesloten
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waren, en Hij stond in hun
midden en zei: Vrede zij u.

bemoedigend toe. En wat zei
Jezus toen: (Mt. 28:18)

Daarna zei Hij tegen Thomas:
Kom hier met uw vinger en
bekijk Mijn handen, en kom hier
met uw hand en steek die in
Mijn zij en weest niet ongelovig,
maar gelovig.

Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde.

En Thomas antwoordde en zei
tegen Hem: Mijn Heere en mijn
God!
En Jezus zei tegen hem: Omdat
u Mij gezien hebt Thomas, hebt
u geloofd; zalig zijn zij die niet
gezien zullen hebben en toch
zullen geloven.
We gaan terug naar Mt. 28:18a
waar Jezus ze allemaal ging
bemoedigen, ook de twijfelaars.
Er staat in vers 18a: En Jezus
kwam naar hen toe, sprak met
hen, en zei:
Jezus ging dus naar hen toe; Hij
is tegemoetkomend staat er in de
Hebreeënbrief. Dat is ook een
heerlijke deugd van Jezus: Hij is
tegemoetkomend en spreekt ons

Vraag 1 aan één van de
kinderen: Door wie was Hem
deze
macht
gegeven?
Antwoord: door de Vader. En
wat is Jezus gegeven?
Vraag 2: en wat is Jezus door de
Vader gegeven? Alle macht in
hemel en op aarde.
Vraag 3: Wat betekent dat voor
ons? Wij hoeven nergens bang
voor te zijn want Hij regeert en
Hij leidt alle dingen in ons
leven.
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.
Toen Jezus voor Pilatus stond
zei Pilatus tegen hem en dat
lezen we in Johannes 19:10/11a
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Pilatus dan zei tegen Hem:
Spreekt U niet tot mij? Weet U
niet dat ik macht heb U te
kruisigen, en macht heb U los te
laten?
Jezus antwoordde: U zou geen
enkele macht tegen Mij hebben,
als het u niet van boven gegeven
was.
En zo is het ook in ons leven.
Jacobus werd door Herodes
omgebracht met het zwaard
maar Petrus werd door een engel
uit de gevangenis bevrijd.
Bijna alle discipelen mochten
met
hun
dood
Jezus
verheerlijken. Petrus werd met
zijn hoofd omlaag in Rome
gekruisigd en van Thomas is
bekend dat hij in India met een
speer om het leven werd
gebracht. Paulus is onthoofd en
Stefanus werd gestenigd.
Openbaring is zogezegd ook een
"Handboek voor martelaren"
want in Op. 2:10 staat:
Wees niet bevreesd voor wat u
lijden zult. Zie, de duivel zal

sommigen van u in de
gevangenis werpen, opdat u
verzocht wordt. En u zult een
verdrukking hebben van tien
dagen. Wees trouw tot in de
dood, en Ik zal u de kroon van
het leven geven.
Denk aan het lijden wat Paulus
allemaal heeft ondervonden en
soms moeten wij ook een beetje
lijden maar dat noemt de bijbel
"genade" zoals in Filip. 2:29
staat:
Want aan u is het uit genade
gegeven in de zaak van Christus
niet alleen in Hem te geloven,
maar ook voor Hem te lijden.
Misschien wordt je wel eens
geplaagd of zelfs gepest op
school. Denk aan zulke helden
als Stefanus die hun leven gaven
voor Jezus.
Wat Galilea betreft: toen Jezus
op aarde was woonden in vier
grote steden daar circa 250.000
mensen namelijk in Chorazim –
Bethsaïda – Kapernaum en
Tiberias.
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Jezus heeft over drie van die
steden
een
"wee
u"
uitgesproken, een soort van
vervloeking, omdat er zulke
grote tekenen in die steden
gebeurd zijn en zo weinig
mensen zich daar bekeerden.
(Luc. 10:13+15).
Het is opmerkelijk dat drie van
die steden er thans niet meer zijn
maar wel Tiberias waarover
Jezus geen "wee u" heeft
uitgesproken.
We gaan nu weer naar Mt. 28:18
t/m 20 waar vier keer het
woordje "al" of "alle" of "alles"
door Jezus wordt uitgesproken
(tekst uitdelen).
Gaat dan heen (in die kracht en
zekerheid dat aan Jezus alle
macht is gegeven, in hemel en
op aarde) , onderwijs al de
volken … (hier spreekt Jezus
over het belang van onderwijs –
b.v. een bijbelstudie in deze
vorm is onderwijs)
… hen dopend in de Naam van
de Vader en van de Zoon en van
de Heilige Geest:

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 u 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
evenals Christus uit de doden is
opgewekt tot de heerlijkheid van
de Vader, zo ook wij in een
nieuw leven zouden wandelen.
Als we gedoopt zijn kunnen we
dus het nieuwe leven leven.
Evenals Christus, zo ook wij !
Dat zijn heerlijke ware woorden.
En dan gaat Mt. 28:19 verder:
… lerende hen onderhouden
alles, wat Ik u geboden heb.
Het is dus niet alleen dopen,
maar een discipel moet verder
onderwezen worden zodat wij
zijn geboden gaan bewaren.
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Immers Jezus zei in Johannes
14:21 en dat is een kenmerk van
de ware discipelen van Jezus:
Wie Mijn geboden heeft en die
in acht neemt, die is het die Mij
liefheeft, en wie Mij liefheeft,
hem zal Mijn Vader liefhebben;
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
En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.
Hij is met ons, al de dagen, ook
nu, ook vandaag. Hij is met ons
als wij deze richting volgen, die
Hij genoemd heeft:
Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde.
Gaat dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam
van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest,

hun lerend alles wat Ik u
geboden heb in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding der wereld.

