
Ik ga heen Ik ga heen 

om u plaats om u plaats 

te bereiden.te bereiden.
Bijbel, Johannes 14, vers 2Bijbel, Johannes 14, vers 2

Wil je meer weten over Hemelvaart en Pinksteren? 
Neem dan contact op via onderstaande gegevens 

of kijk op onze website.
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Pinksteren
Maar hoe word je dan een volgeling van Jezus? Daar zorgt de 
Heilige Geest voor. Met Pinksteren gedenken christenen Zijn 
komst. Ook daarom ging Jezus terug naar de hemel. Zodat 
de Heilige Geest zou komen. De Heilige Geest zorgt ervoor 
dat onze ogen geopend worden voor de realiteit van het 
bestaan van God. Zodat we zien Wie God is en wie wij zelf zijn. 
Hiervoor gebruikt Hij de Bijbel, het Woord van God. De Heilige 
Geest laat ons zien dat wij van ons oorspronkelijke huis zijn 
weggelopen, dat wil zeggen dat wij God hebben verlaten. Dat 
noemen we ‘zonde’. Hij zorgt er ook voor dat mensen zich 
realiseren dat we daardoor op aarde nooit meer echt thuis 
zullen zijn, ook niet als we wél een mooie woning hebben. 

Pinksteren is misschien lang geleden, maar nog hoogst 
actueel. Want nog steeds stuurt God de Heilige Geest naar 
mensen, overal in de wereld. God wil door Zijn Geest mensen 
overtuigen van hun zonden en midden in de onrust van deze 
wereld hen het echte geluk en rust geven. Om daarna voor 
altijd bij God te mogen zijn. Of je nu op zoek bent naar een 
woning, op straat gezet vanwege schulden, op de vlucht 
vanwege oorlog of juist in het bezit van een fi jn huis: pas dan 
ben je écht thuis. 

‘In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; 
anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga 
heen om u plaats te bereiden.’ 

Woningnood
Velen hebben ermee te maken. Misschien al maanden op 
zoek naar woonruimte, maar steeds gaat de woning aan je 
neus voorbij. Misschien wel uit huis gezet. Gedwongen op 
straat omdat de problemen je boven het hoofd groeiden en 
je de rekeningen niet meer kon betalen. Misschien wel op de 
vlucht voor oorlog en ander terreur. Miljoenen mensen op deze 
wereld zijn verdreven van huis en haard.

Hemelvaart
Maar wat heeft dit met Hemelvaart te maken? In bovenstaande 
Bijbeltekst lezen we dat Jezus zegt dat in het huis van God 
vele woningen zijn en dat Hij daar naartoe gaat om plaats te 
bereiden. 

Jezus ging dus -nadat Hij was opgestaan uit de dood- naar de 
hemel om voorbereidingen te tre� en voor de komst van allen 
die in Hem geloven. Voor allen die hun thuis niet meer op 
deze aarde kunnen vinden en als pelgrims onderweg zijn naar 
een andere, oneindig betere bestemming. Niet omdat ze geen 
aardse woning kunnen vinden of op de vlucht zijn voor rampen 
en ander geweld, maar omdat ze volgelingen van Jezus zijn 
geworden. 

Bekijk de video 

en bestel een 

gratis Bijbel!


