
Hemelvaartsdag 2018. 
De huldiging van Jezus!

• Vandaag staan we stil bij deze huldiging.
• We lezen Psalm 24: 7-10
• Van kruis naar troon…wat een verschil.
• Een filmpje over Hemelvaart & Pinksteren.
• Uitkijken naar Gods Geest…are you ready?
• Jezus komt weer terug.
• Ben je daar ook klaar voor?



Zomaar een huldiging.

Esmee Visser Olympische kampioene op de 5000 meter. 
Die een maand daarvoor nog niet wist wanneer deze 
spelen zouden beginnen. 
Die de absolute favoriete op deze afstand versloeg en 
alleen maar kon zeggen…ik heb lekker geschaatst.
Een prestatie van formaat, daar blijf je toch voor 
juichen!

Maar nu DE huldiging!

Jezus Christus, Koning der koningen en Heer der 
heren.
Die de duivel, dood en hel versloeg door na zijn 
werk op het kruis uit de dood op te staan.
Het graf kon Hem niet vasthouden!
Na 40 dagen ging Hij naar de hemel, en de 
eeuwenoude deuren gingen voor Hem wijd open.
Een prestatie van formaat, daar blijf je toch voor 
zingen!



Poorten, ga open! Ga wijd open, eeuwenoude deuren!
Dan kan de machtige Koning binnen komen.
Wie is die geweldige Koning toch?
Het is de Heer, sterk en machtig.
Het is de Heer, sterk in de strijd.
Poorten, ga open!
Ga wijd open, eeuwenoude deuren!
Dan kan de machtige Koning binnen komen.
Wie is die geweldige Koning toch?
Het is de Aanvoerder van de hemelse legers.
Hij is de machtige Koning.



De huldiging van Jezus!

• Daar gaan de hemelpoorten open!
• Daar gaat de overwinnaar de hemel binnen.
• Alle engelen juichen en geven Hem eer.
• De aanvoerder van de hemelse legers.
• Jezus loopt verder om tot Koning gekroond te 

worden
• Van Goede Vrijdag tot Hemelvaart…er is een hoop 

veranderd!



Goede Vrijdag 33 AD Jezus.
• Verraden, gevangen, gegeseld, bespot en gekruisigd.
• Daar stonden Barabbas (zoon van zijn vader) en Jezus 

Christus (Zoon van DE Vader)…laat Barabbas vrij.
• Jezus stierf en werd begraven…einde verhaal?

Paasmorgen 33 AD Jezus.
• Het graf is leeg, Jezus leeft!
• Onze zonden zijn vergeven…we zijn vrij!
• Een moment om te juichen…te zingen.



Hemelvaartsdag 2018. Gekroond met macht en ere!

• Daar stapt de mens Jezus Christus naar voren.
• Hij ontvangt de kroon van David en krijgt een troon aan de 

rechterhand van God! (Lees Hebreeën 1:3-4)
• Eerst heeft de Zoon ervoor gezorgd dat de mensen 

vergeving konden krijgen voor al hun ongehoorzaamheid 
aan God. Daarna is Hij naar de hemel gegaan. Daar zit Hij 
nu naast God op de troon. Hij heeft een veel machtiger 
plaats gekregen dan de engelen. Dat is omdat Hij veel 
belangrijker is dan zij



Hemelvaartsdag 2018. De troon van Jezus.
• Er zit een overwinnaar…een mens op de troon.
• Een mens die houdt van jou en mij.
• Een mens die precies weet wat jij doormaakt.
• Een mens die weet wat er op school gebeurd.
• Een mens die weet waarom jij je rot voelt.
• Een mens die jou kan en die jou wilt helpen.
• Een mens die ernaar verlangt om bij je te zijn.
• Een mens die als aanvoerder van de Hemelse legers 

terugkomt om je bij Zich te halen!





Tijdens de huldiging vinden we in de Hemel:

• Jezus Christus gekroond met macht en eer.
• Een trotse Vader.
• Een bewonderend engelenleger.
• En een dolenthousiaste Heilige Geest.
• Hij komt over negen dagen en “verzamelt” 

cadeaus voor ons.

• Gaven zodat wij Jezus beter kunnen dienen en 
lofzingen.



Jezus komt terug...ben jij bij die huldiging van 
Jezus!

• Zijn alle verhinderingen weg?
• De kamers van je leven zijn schoon?
• Wat heb je met Zijn geschenken gedaan?
• Voor anderen? Voor jezelf? Of voor in de grond?
• Wees gereed om Jezus van aangezicht tot 

aangezicht te ontmoeten!
• Je kunt ermee beginnen door nu al te lofzingen.
• Aanbidden is namelijk een manier van leven!



Hemelvaartsdag 2018. 

Leef alsof Jezus gisteren is gestorven.
Vandaag is opgestaan.
En morgen weer terugkomt!


