
Hemelvaart



Het geschiedde, toen de dagen van 
Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn 
aangezicht naar Jeruzalem keerde om 
daarheen te reizen.
.

Lucas 9: 51 (HSV)



Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En 
Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het 
geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij 
Zich van hen verwijderde. En Hij werd 
opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem 
en keerden terug naar Jeruzalem met grote 
blijdschap. En zij waren voortdurend in de 
tempel, terwijl ze God loofden en dankten. 
Amen.
.

Lucas 24: 50-53 (HSV)



Daarna hief Aäron zijn handen op over het 
volk, en zegende hen.

Lev. 9: 22 (HSV)



... wij zien Jezus met heerlijkheid en eer 
gekroond, Die voor korte tijd minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden van 
de dood, opdat Hij door de genade van God 
voor allen de dood zou proeven.

Hebr. 2: 9 HSV.



Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn 
en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel 
kinderen tot heerlijkheid te brengen, de 
Leidsman van hun zaligheid door lijden zou 
heiligen.

Hebr. 2: 10 (HSV)



Omdat nu die kinderen van vlees en bloed 
zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel 
gehad om door de dood hem die de macht 
over de dood had – dat is de duivel – teniet te 
doen, en allen te verlossen die door angst voor 
de dood gedurende heel hun leven aan 
slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, 
Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt 
het nageslacht van Abraham aan.

Hebr. 2: 14-16  Herziene Statenvertaling



Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders 
gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die 
God betreffen, om de zonden van het volk te 
verzoenen.

Hebr. 2: 17 (HSV)



Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij 
verzocht werd, kan Hij hen die verzocht 
worden, te hulp komen.
Hebr. 2: 18 Herziene Statenvertaling

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen 
medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde 
wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot 
de troon van de genade, opdat wij 
barmhartigheid verkrijgen en genade vinden 
om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Hebr. 4: 15, 16 HSV



Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En 
Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het 
geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij 
Zich van hen verwijderde. En Hij werd 
opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem 
en keerden terug naar Jeruzalem met grote 
blijdschap. En zij waren voortdurend in de 
tempel, terwijl ze God loofden en dankten. 
Amen.
.

Lucas 24: 50-53 (HSV)


