
NIEUWSBRIEF
J A A R G A N G  2  |  N U M M E R 5

M E I  2 0 2 2

Het is mei en als we om ons heen kijken dan groeit en bloeit alles weer en
dan zie je hoe mooi en fris de natuur is. Mei is ook de maand waarin we
gedenken allen die ons ontvallen zijn in oorlog of geweld of die in vredes
missies zijn omgekomen.
We vieren de vrijheid en hopen dat het beter wordt, maar we beseffen ook
dat de onrust in de wereld niet minder wordt, ook gezien de toestand in oost
Europa.
In Prediker staat: dat er is geen nieuws is onder de zon, alles wat er is, is er
al geweest en dan besef je terdege dat we in een gebroken wereld leven.
Over gedenken gesproken: David schrijft in Ps 8: Wat is de mens dat Gij
zijner gedenkt, en het is bijzonder om daar bij stil te staan. Wat kun je je
gelukkig voelen als het in het leven voorspoedig gaat, maar ook kan je je
soms machteloos voelen als donkere wolken boven je samenpakken. Tóch
mag je weten dat God aan je denkt en dat heeft Hij ook laten zien in de
komst van zijn zoon Jezus, die naar de wereld is gekomen als Redder en
Verlosser. Hij heeft ons de weg gewezen. Een weg die niet doodloopt, want
Hij zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat we in ons leven ons
verbonden mogen weten met Jezus, dat maakt ons andere mensen, het geeft
ons rust en inzicht. Het maakt dat we daarmee ook een licht mogen zijn voor
onze naasten.

In Ps 91 staat: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal
overnachten in de schaduw van de Almachtige!
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Hemelvaart is bij veel gelovigen een vergeten feest waar men niet veel aandacht voor heeft. Het verlossingswerk wordt
wel vergeleken met een brug op vier pijlers: de geboorte-, het sterven-, de opstanding- en de hemelvaart van de Here
Jezus. Geen enkele pijler kan ontbreken, ze zijn alle vier nodig. Pinksteren is Gods antwoord op dit verlossingswerk,
waardoor we op grond van dit verlossingswerk opnieuw geboren kunnen worden.

De hemelvaart betekende voor de Here Jezus:

 

Met deze Bijbelse feiten kunnen we pas echt Hemelvaartsdag vieren en beseffen we hoe waardevol zijn hemelvaart
voor ons is.

door Theo Niemeijer 
HEMELVAART,  HÉT SLUITSTUK VAN ONZE VERLOSSING

Voorganger van de maand

       1. Zijn thuiskomst (Johannes 16 vs.28)
Na 33 jaar mocht Hij weer naar huis. Op aarde heef Hij zich nooit thuis gevoeld. 

Zijn thuis was het Vaderhuis. 
Wat zal het voor Hem heerlijk geweest zijn om eindelijk weer thuis te zijn!

       2. Zijn huldiging (Filippenzen 2 vs.9)
Rond koningsdag kennen wij de ‘lintjesregen’, voor de mensen die zich hebben ingezet voor het

sociaal-maatschappelijk leven. Wat een huldiging zal het geweest zijn toen Hij ‘bovenmate verhoogd
werd’!  

       3. Hij werd onze ‘Voorloper’ (Hebreeën 6 vs. 19-20)
In de hemelse heerlijkheid werd Hij onze ‘kwartiermaker’. Hij bereidt voor ons een woning in de

heerlijkheid en zal ons straks tot Zich nemen, zodat we voor altijd bij Hem mogen zijn (Johannes 14
vs.2-3).

       4. Hij begon zijn ‘Hogepriesterlijke taak’ (Hebreeën 9 vs.11-12)
Hij kwam als Het Woord, de ‘Profeet’ op aarde om Gods Woord te verkondigen. 

Als De Profeet is Hij in Jeruzalem gekruisigd (Lucas 13 vs.33). Nu vervult Hij zijn
‘Hogepriesterlijke’ taak, waarin Hij ons vertegenwoordigt bij de Vader. Straks bij zijn wederkomst

zal Hij als ‘Koning’ over de gehele aarde heersen. Zo is Hij als Messias (Gezalfde), de Profeet,
Priester en Koning.  

        5. Hij werd onze ‘Voorspreker’ (Hebreeën 7 vs.25 en 9 vs.24)
Als ‘Voorspreker’ zit Hij aan de rechterhand van God om ons dagelijks vrij te pleiten. 

Zo wordt Hij ook wel onze advocaat genoemd. Het bewijs voor onze vrijspraak heeft Hij in zijn
doorboorde handen (Openbaring 12 vs.10). Wat geweldig om zo’n Advocaat te hebben (1 Johannes

2 vs.1)!



Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
er is een God, er is een God. 

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 
er is een God die hoort. 

Ga steeds naar hem om hulp en om raad, wacht niet te lang, 
‘t is spoedig te laat. 

Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort. 

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal, 
Heer van het al, Heer van het al. 

Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, 
heerser van ’t gans heelal. 

Want onze Schepper, koning der aard’, 
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. 

Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort, 
hij is de God die hoort. 

Van oost tot west, van zuid tot noord, 
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 

Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort.

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op hem is gericht, 

Jezus is ’t eeuwig licht.
 
 https://www.youtube.com/watch?v=o3sUNQRZ8tg

LAAT JE  HART SPREKEN

Er is een God die hoort 

 INGEZONDEN DOOR HENK GROOT ROESSINK

door het Urker mannenkoor

https://www.youtube.com/watch?v=o3sUNQRZ8tg
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