
Wat lezen we in de Bijbel over Jezus hemelvaart? Lees 

mee wat Jezus zegt in Johannes 14:2 en 20:17 

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; Ik 

ga heen om voor u plaats te bereiden… Ik vaar op 

tot Mijn Vader en tot uw Vader. 

en in Mattheus 28:20 

En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding 

van de wereld. 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707   

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam   

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Geloofsbelijdenis No 6 
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Hemelvaartsdag 

Jezus Christus is na zijn opstanding naar de hemel gegaan. 

Zijn leerlingen hebben er bij gestaan, en het ons verteld in 

de Bijbel. Maar dat Jezus naar de hemel ging, betekent 

niet dat wij Hem kwijt zijn. In de hemel blijft Hij aan de 

aarde denken en van daaruit bestuurt Hij ook de aarde, 

zelfs als u daar misschien niets van ziet. Alle macht in de 

hemel en op de aarde is nu aan Hem gegeven. En speciaal 

blijft Hij nu zorgen voor al Gods kinderen. Dat geeft mij 

een heel ander perspectief als ik kijk naar mezelf, maar 

ook als ik kijk naar het wereldgebeuren. 

Jezus bidt voor mij in de hemel. Als ik struikel in mijn 

geloof, houdt Hij mij vast. Hij is altijd bij mij. Door zijn 

Woord, de Bijbel, en door Zijn Geest leidt Hij mij. Tegelijk 

maakt Hij voor mij een eeuwige plaats in de hemel, waar ik 

straks mag wonen.  

Hij zorgt voor de kerk. Zelfs als zijn volgelingen bespot en 

vervolgd worden. Ze blijven van Hem getuigen. Hij wil dat 

er steeds meer mensen komen die in Hem geloven. Dat zijn 

zondaren net als de anderen. Maar Christus laat ze hun 

zonden zien en Hij biedt zichzelf aan als Verlosser. Hij 

nodigt ze tot zich. Hij vergeeft ze hun zonden en helpt ze 

te strijden tegen het kwade. Dat doet Hij in zijn liefde. 

Zijn bidden voor ons wordt verhoord door de Vader.  

Kom mee, laten u en ik Hem samen dienen en ons door Hem 

gelukkig laten maken, nu en eeuwig! 

GELOOFSBELIJDENIS van de kerk 

 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde.  

 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit 

de maagd Maria; 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

naar de hel, 

 op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

 opgevaren naar de hemel, zittend aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader;  

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 

en de doden.  

 Ik geloof in de Heilige Geest.  

 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

 vergeving van de zonden, 

 wederopstanding van het vlees, 

 en een eeuwig leven.  




