Schriftlezing: Joh. 13:31-14:6, Hand. 1:4-11.
Tekst: Joh. 14:1-3. Thema: Jezus maakt plaats.
Zingen: Ps. 47:1 en 3, Ps. 68:9, Ps. 43:3 en 5, Ps.
73:12 en 13, Ps. 42:1
Hoofdpunten van de preek
Jezus gaat weg om plaats te maken in het huis van
Zijn Vader. Hemelvaart is daarom een dag om de
vreugde van het eeuwige leven te vieren.
Verzekering (1)
Jezus’ heengaan is geen reden tot paniek, maar de
ontreddering dreigt wel! Jezus heeft immers gezegd
dat zijn discipelen niet kunnen komen waar Hij
heengaat (13:33, 36).
De hemel is onbereikbaar en ontoegankelijk, ook al
ben je een discipel. Door de zonde kan geen mens
zonder meer bij God binnenkomen.
Jezus’ stelt Zijn discipelen gerust. Zij geloven in
God, laten zij daarom op Hem vertrouwen. De God
in Wie we geloven is de basis van alle zekerheid.
Ondertussen kent Jezus’ onze ontroering. In de
hemel is een Hogepriester die medelijden heeft met
onze zwakheid (Hebr. 4:14-16).
Bemoediging (2)
Jezus vertelt dat Hij heengaat om voor de Zijnen
plaats te maken in het Vaderhuis. Wat bedoelt Hij?
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Jezus noemt de tempel het huis van Zijn Vader (Joh.
2:16). Die plaats staat voor de omgang met God, de
zichtbare woning van de HEERE bij zijn volk.
Vrije toegang tot Hem is er echter door onze zonde
niet bij! Jezus ontsluit door kruis en opstanding het
hemelse heiligdom (Hebr. 9:12). Door Hem mogen
wij vrij tot God gaan en bij Hem wonen.
In het Vaderhuis zijn veel woningen. Ruimte voor
velen. Een ontelbare menigte zal uiteindelijk het
Vaderhuis bewonen. Johannes ziet in Openbaring
de vervulling: de tent van God is bij de mensen.
Vertroosting (3)
Wachten op Gods toekomst duurt lang. Jezus komt
pas terug, als Hij alle plaatsen gereed gemaakt
heeft.
Beloofd is beloofd. Ik kom terug én zal jullie tot Mij
nemen. Jullie is heel persoonlijk. Met alles aan
zonde en zwakheid is dit een enorme troost.
Hemelvaart laat ons zien wat de eeuwige
heerlijkheid tot zaligheid maakt: Ik zal u bij Mij
nemen. U zult Zijn waar Ik ben.
Zijn waar Jezus is, bij de Vader thuis. Om naar te
verlangen. Als Asaf (Psalm 73) en met Paulus (Fil.
1:23). Zo kijken wij Hem op deze Hemelvaartsdag na
met heimwee en verlangen om ‘thuis’ te komen.

