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De Heere Jezus wilde Zijn discipelen duidelijk maken dat Zijn hemelvaart goed voor hen was (vgl. Joh.
16:7). Waarom? Eén antwoord vinden we in vers 2: ‘Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken’.
De Heere Jezus is dus naar de hemel teruggegaan om daar een plaats voor ons gereed te maken. Door
Zijn ingaan in de hemel als Mens hééft Hij voor ons daar een plaats bereid. Op Hemelvaartsdag ging een
Mens de hemel binnen. De Heere Jezus werd als Mens bovenmate verhoogd, vanwege het werk door Hem
volbracht.
Maar wij zijn zeer nauw met Hem verbonden, als het hoofd met het lichaam. Dat betekent dat waar de
Heere Jezus nu is, ook wij thuishoren. Dat is ook wat de Heere Jezus zegt: bij Mijn wederkomst zal Ik jullie
tot Mij nemen, opdat ook jullie zullen zijn waar Ik ben.
Wij zijn dus hemelburgers. Ons burgerschap is in de hemel (Filip. 3:20). Vooralsnog zijn we echter hemelburgers op aarde. Maar omdat we hemelburgers zijn zoeken en bedenken we de dingen die boven zijn
(Kol. 3:2,3). Alles wat we straks zullen doen, doen we nu ook al ‘een beetje’.
We zullen bijv. danken, loven en aanbidden. Als het goed is doen we dat nu ook al. Maar we zullen ook met
de Heere Jezus heersen (2 Tim. 2:12). Als ik denk aan de heerschappij van de Heere Jezus in Zijn toekomstig koninkrijk, denk ik direct aan Psalm 72: ‘Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en
wie geen helper heeft’ (12). Zijn koninkrijk zal een koninkrijk van gerechtigheid zijn.
Heersen doen we nu nog niet. ‘Gerechtigheid zoeken’ doen we wel.
Gespreksvragen:
• Gods kind is een hemelburger. Bij een hemelburger hoort dat hij oog heeft voor ‘de arme’ en ‘de
ellendige’. Waarom is dat zo?
• De Heere Jezus zei: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’.
a.
Door welk onrecht word jij het meest geraakt?
b.
Wat houdt het zoeken naar Gods Koninkrijk en gerechtigheid concreet voor jou als diaken
		
in en hoe kun je als diaconie bevorderen dat dit in de gemeente wordt gepraktiseerd?
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