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Vraag: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?
Romeine 8:34

Antwoord: Ten eerste dat Hy
in die hemel ons Voorspraak 1
by die Vader is.
1 Johannes 2:1

Johannes 14:2

Ten tweede dat ons ons
menslike natuur in die hemel
as 'n betroubare waarborg
2 Johannes 17:24
het dat Hy, as die Hoof; ook
ons, sy lede, na Hom toe sal
neem.

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.
My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle
nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons
het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die
Regverdige.
In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit
nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan
om vir julle plek te berei.
Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee
het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my
heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat
U My liefgehad het voor die grondlegging van die
wêreld.

Efesiërs 2:6

en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in
Christus Jesus,

Johannes 14:16

En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander
Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

Johannes 16:7

Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle
voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan
nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek
weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Ten derde dat Hy sy Gees as
Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog
3
is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees
waarborg na ons toe stuur
Handelinge 2:33

ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien
en hoor.

2 Korintiërs 1:22

wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in
ons harte gegee het.

2 Korintiërs 5:5

Maar Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God,
wat ons ook die Gees as onderpand gegee het.

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.
Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle
nie moet sondig nie. En as een van ons sondig-ons
het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak
by die Vader.
In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As
dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek
gaan om vir julle plek gereed te maak nie.
"Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U
My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my
heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee
het omdat U My al voor die skepping van die wêreld
liefgehad het.
Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom
opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek
in die hemel gegee,
Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander
Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,
Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle
voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan
nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle
toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle
toe stuur.
Hy is verhoog aan die regterhand van God en Hy het
die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader
ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en
hoor.
ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons
harte gegee as waarborg van wat ons nog sal
ontvang.
Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God.
As waarborg hiervan het Hy ons sy Gees gegee.

deur wie se krag ons soek
na wat daar bo is, waar
Kolossense 3:1
Christus is en aan die
4
regterhand van God sit, en
nie na wat op die aarde is
Filippense 3:20
nie.

Aangesien julle saam met Christus uit die dood
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die
opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo
dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand
waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van
van God sit.
God sit.
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons
ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.

