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48 Vraag: Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie?
Antwoord: Nee, glad nie. Die
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Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek
hom nie sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die
hemel en die aarde nie? spreek die HERE.
Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van
my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê
die Here, of hoedanig is die plek van my rus?
Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy
gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê
het;
En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe
Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die
Seun van die mens wat in die hemel is.

Niemand kan in ‘n geheime plek wegkruip sonder dat
Ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel
en op die aarde, sê die Here.
Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my
voete, sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir
My bou of watter plek as my rusplek?
Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek,
soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek
waar Hy gelê het.
Niemand op die aarde was al in die hemel nie
behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik
die Seun van die mens.
en om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar was nie
En Ek is bly om julle ontwil dat Ek nie daar was nie,
sodat julle in My kan glo. Maar kom ons gaan na
sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan.
hom toe."
Want in Hom woon al die volheid van die Godheid
In Hom is die volle wese van God beliggaam,
liggaamlik;

is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly.

