Schriftlezing: Hand. 1:4-11, Hebr. 4:14-16 (tekst).
Thema: De hemelse Hogepriester voor aardse
zwakkelingen. Zingen: Ps. 47:1 en 3, Ps. 68:9, Ps.
132:2,9 en 12, Gez. 5:1, 7 en 10, Ps. 135:12
Hoofdpunten van de preek
Een wolk nam Jezus weg. Wat betekent Hij ná
Hemelvaart? De Hebreënbrief laat ons veel zien.
1 Hemelvaart (vers 14)
‘Hebben’ is het 1e woord. Dit gedeelte zet in met het
geloofsgoed van elke ware christen: de zekerheid
van dit heilsfeit. Wat ‘hebben’ we nu aan Jezus?
Jezus is als ‘grote Hogepriester’ de hemelen
doorgegaan. Hij overtreft de aardse hogepriesters
die in het heilige der heiligen verzoening deden.
Jezus - de Zoon van God is de hemelen doorgegaan
om in het heilige der heiligen van Gods troon
verzoening te doen met Zijn bloed.
De Hebreënbrief is één oproep om te volharden. Dat
wordt niets in eigen kracht. Maar met deze grote
Hogepriester is deze belijdenis vast te houden.
2 Hogepriester (vers 15)
De dubbele ontkenning is niet bedoeld om het
moeilijk te maken, maar om extra nadruk te leggen
op wat we in geloof aan Jezus hebben.
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Wij hebben een Hogepriester… Die medelijden kan
hebben. Hij kan het, omdat Hij het vermogen heeft
om mee – te – lijden.
Ook al is onze Zaligmaker Jezus in de hemel, de
Zoon van God weet Zich niet te hoog verheven
boven zwakke, voor de zonde gevoelige, mensen.
Jezus weet wat het is om verzocht te worden. Zijn
leven lang werd Hij verzocht door dé verleider. Het is
onze redding dat Hij zonder zonde bleef.
3 Genadetroon (vers 16)
Omdat dé grote Hogepriester Jezus in de hemelen is
– wordt een zondaar door Gods heiligheid niet
geweerd of verteerd. Gods troon is nu genadetroon.
Daarom mogen we met vrijmoedigheid (zonder
angst, vrijuit) naderen, dichtbij komen om als
priesters lof, dank en gebed te offeren…
Alles mag dankzij de Hogepriester van Gods
genadetroon gevraagd én ontvangen worden
genade, barmhartigheid en hulp op het juiste tijdstip.
Zo zullen zwakke mensen ondanks vele
verzoekingen in het geloof volharden en ook
binnengaan in de rust.

