SONDAG 18
VRAAG EN ANTWOORD: 46
Teks
Markus 16:19

46 Vraag: Wat verstaan jy
onder: wat opgevaar het na 1 Lukas 24:51
die hemel?
Handelinge 1:9

Romeine 8:34

Efesiërs 4:10

Antwoord: Christus is voor
Kolossense 3:1
die oë van sy dissipels van
2
die aarde af na die hemel
opgeneem
Hebreërs 4:14

1933/53-vertaling
Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy
opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die
regterhand van God.
En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is
in die hemel opgeneem.
En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl
hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë
weggeneem.
Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf
het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan
die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat
opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot
volheid kan bring.
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die
dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand
van God sit.
Terwyl ons dan 'n groot Hoëpriester het wat deur die
hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van
God, laat ons die belydenis vashou.

Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met
hande gemaak, 'n teëbeeld van die ware nie, maar in
Hebreërs 9:24
die hemel self om nou voor die aangesig van God vir
ons te verskyn;
En dan sal die teken van die Seun van die mens in
die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die
Matteus 24:30
aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom
op die wolke van die hemel met groot krag en
en Hy is vir ons daar ten
3
heerlikheid.
goede
wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk
na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem
Handelinge 1:11
is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die
hemel sien wegvaar het.

1983/91-vertaling
Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is Hy in
die hemel opgeneem en het Hy aan die regterhand
van God gaan sit.
Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan
en is Hy in die hemel opgeneem.
Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle
dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle
Hom nie langer kon sien nie.
Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf,
maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit
aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.
Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat
opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met
sy teenwoordigheid te vul.
Aangesien julle saam met Christus uit die dood
opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo
waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van
God sit.
Terwyl ons dan nou ‘n groot Hoëpriester het wat
reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun
van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons
bely.
Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom wat deur
mense gemaak is en net ‘n namaaksel van die ware
is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om
nou ter wille van ons voor God te verskyn.
Dan sal die teken van die Seun van die mens in die
hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal
verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die
wolke van die hemel sien kom met groot krag en
majesteit.
Dié sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so
na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af
na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom
soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het."

totdat Hy terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die wat alreeds gesterf het

.

