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Woord van de voorganger 

 
De hemelvaart van Jezus en de komst van de Heilige Geest. 

 

De komst van Jezus op aarde wordt al langer dan 2000 jaar, nog steeds door miljoenen mensen met grote blijdschap gevierd. 

Bij de komst van Jezus zei een engel van de Heer tegen de herders: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote  

blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David;  

Hij is Christus, de Heer. Lucas 2:10-11.  

 

Vieren wij ook de Hemelvaart van Jezus? Schatten wij deze gebeurtenis wel naar zijn waarde? Handelingen 1:11b zegt, deze 

Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 

Wij mogen dit feest vieren omdat Jezus opdracht op de aarde volbracht was. God zond Zij Zoon naar de aarde om een grote taak 

te vervullen. Dit was om de mensen uit de macht van de zonde te redden, en om ze weer met God de Vader te verzoenen.  

Toen Jezus deze opdracht vervuld had, keerde Hij terug naar het huis van Zijn Vader.  

 

Na drie jaren dagelijks in Zijn nabijheid te zijn geweest, en Zijn wonderen hebben aanschouwd dachten zij dat Hij hun Koning 

zou worden. Zij dachten dat Hij Israël zou redden uit de handen van de Romeinen. Maar dat was op dat moment niet Gods  

bedoeling. Jezus, Koninkrijk was en is niet van deze wereld! Op hemelvaart mogen wij dankbaar en blij zijn dat Jezus Zijn  

verzoenend werk heeft volbracht, en is terug gegaan naar de Vader. Hij heeft ons de Trooster beloofd en gezonden. Wij hoeven 

niet meer onder de heerschappij van satan te leven, maar onder Gods heerschappij. Wij zijn gereinigd door het bloed van Jezus. 

 

De Heilige Geest is gekomen om in Zijn volgelingen te wonen. Een andere opdracht waarvoor Jezus op de aarde gekomen was, 

bestond hieruit dat Hij de gelovigen zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn volgelingen zouden worden aangestoken 

en in vuur en vlam gezet worden om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Jezus, zei dat Hij terug moest naar de 

hemel, want als dat niet gebeurde kon de Trooster (de Heilige Geest) niet komen. Johannes 16:7, Maar Ik zeg u de waarheid: 

Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen; maar als Ik heenga, zal Ik 

Hem naar u toe zenden. Hij is ook teruggegaan om daar een plaats voor ons gereed te maken. Johannes 14:2a, In het huis van 

Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te 

maken.  

Gods beloften zijn nooit in een mensenhart opgekomen. En wij hebben er geen idee van hoe het in de hemel zal zijn. 

1 Korintiërs 2:9, Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God 

bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Tien dagen na de Hemelvaart mogen wij ook het Pinksterfeest vieren, want de  

Heilige Geest is op Pinksterdag uitgestort in de harten van hen die zich voor Hem openstelden.  

Handelingen 2:1-13, Hij kwam inwonen bij de mensen die Jezus volgden, niet voor even, maar blijvend. Niet in de enkeling, 

maar in iedere gelovige die Hem wil ontvangen. De Heilige Geest is een Persoon met Goddelijke kracht.  

Hij heeft als taak de mensen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Johannes 16:8. En als de mensen    

berouw hebben, zullen zij vergeving ontvangen door het Bloed van Jezus Christus.  

De Heilige Geest zal ons helpen met de heiligmaking, en ons begeleiden in het groeiproces naar geestelijke volwassenheid. 

Amen!  

 

                                                

Beste gemeenteleden en gasten u kunt zich uiterlijk zaterdagavond aanmelden voor de zondagdienst, 

op onze website www.unity-ministries.nl 
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Rooster 

Za 1 12.00 Vasten en bidden in het Unity Huis 

Za 1 19.00 Jongeren samenkomst 

Zo 2 10.00 Eredienst met avondmaal 

Wo 5 10.00 Vrouwen bidstond 

Vr 7 20.00  Bijbelstudie & gebed in het Unity Huis 

Za 8 19.00 Jongeren samenkomst 

Zo 9 10.00 Eredienst  

Di 11 19.30 Oudstenraad 

Wo 12 10.00 Vrouwen bidstond 

Vr 14 20.00 Bijbelstudie & gebed 

Za 15 11.00 Senalls groep 

Za 15 19.00 Jongeren samenkomst 

Zo 16 10.00 Eredienst 

Ma 17 20 – 21.30 Week van gebed t/m vrijdag 21 mei in het Unity Huis 

Wo 19 10.00 Vrouwen bidstond 

Vr 21 20.00 Bijbelstudie & gebed 

Za 22 19.00 Jongeren samenkomst 

Zo 23 10.00 Eredienst 

Wo 26 10.00 Vrouwen bidstond 

Vr 28 20.00 Bijbelstudie & gebed 

Za 29 10 – 15.00 Leiders retraite 

Za 29 19.00 Jongeren samenkomst 

Zo 30 10.00 Eredienst 
 

 

                                                                          Verjaardagen  

            3                                Jonathan Acton      14 Denise Westerhof 

            3 Ichairo Deel      14 Mathieu Westerhof 

            4 Solange Senchi      17 Christiaan Claver 

4 Wanda Mashart 31 Marjorie Slager 
 

 

               Huwelijken 

4 Deel – Manzanares 31 jaar 

25 Westerhof – Grootfaam 15 jaar 

 


