DE WONDERLIJKE HEMEL
Deze morgen willen wij u als het ware meenemen naar de hemel! Een ware hemelvaart!
Als wij denken aan de hemel, dan denken wij als stervelingen daar zeer verschillend over.
De ongelovige zal denken aan de sterrenhemel, de kosmos, de blauwe hemel, zon, maan…
Een “Bijbelgetrouw” christen heeft er veel over nagedacht als hij met de Heer leeft, want dat
is zijn uiteindelijke bestemming, bij God zelf mogen wonen in alle heerlijkheid.
De Hemel is duidelijk uitgesproken een plaats, een woonplaats, en niet alleen een toestand
zoals sommigen het willen vertolken. Zo is ook de hel een verblijf in gevangenschap waar de
ongelovigen na het laatste oordeel gaan wonen, maar niet in heerlijkheid, een clochard
woont hier beter dan de verloren zielen in de hel.
Vandaag kennen en genieten vele volkeren van hun vrijheid, ze willen zich door niets meer
laten binden. Meer rechten en steeds minder plichten, een toenemende wetteloosheid. Maar
helaas als iemand de Christus niet persoonlijk zal hebben aanvaard, en vertrouwd.
DE WOONPLAATS VAN GOD.
Wanneer wij op bezoek gaan bij iemand waar wij nog nooit zijn geweest, dan is onze eerste
indruk van deze mens hoe en waar hij woont, en dit is al genoeg om een vooroordeel te laten
opkomen in je gedachten. Hier in ons land is luxueus wonen in de ogen van de Belg bijna
een topprioriteit ! Het klinkt als het ware: heb je eigen huis lief bovenal?
Niemand woont beter dan God! Begrijpelijk. De hemel is daarom ook ons toekomstig
vaderhuis, waar de behouden christenen naartoe gaan. Zie de bruiloft van het Lam op
http://biblespace.wordpress.com/.

4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn
blikken doorvorsen de mensenkinderen. Ps.11

Een paleis is koninklijk, wij gaan wonen in ons huis door de Here bereid, beter dan alle
aardse paleizen of kastelen, die vergaan ! Hoe is het mogelijk dat velen daar niet aan
denken, zij die verlangen denken daar wel aan !
1

Wanneer wij spreken over de grootte van een huis, dan is dat hier beperkt. Vanuit de hemel
is God steeds bezig met de mensen, Hij is bezig met Zijn kinderen, Hij wil ons hier zegenen
en u die het nu leest of hoort! God is niet bezig met hen, die niet bezig zijn met hem!
De antichrist weet heel goed dat de christenen een gezegende toekomst hebben, te mogen
wonen als koningen bij God! Dit is geen fabeltje.

DE HEMEL KAN HET KOSTBAARSTE ZIJN VOOR EEN STERFELIJK MENS!
En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd
macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het beest opende zijn mond tot
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
Openb.13

De antichrist, hij die zich in de plaats van Jezus Christus stelt, zal veel
gedwongen volgelingen hebben, via het
gevoeligste orgaan van een mens: zijn
portemonnee! Nu de opkomende perfecte
bindende chip! Wat een jaloersheid bespeuren
wij hier bij de satan, wonend in een mens, de
antichrist ! Jaloersheid was de eerste zonde die leidde tot de moord
op Abel!

De hemel is niet te meten !
1 Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou
dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? Jes.66

Als wij nu eens spreken over een woonplaats, dan gaat het bij de mensen, wel eens over
een groot huis, of kasteel.
Wat een verschil tussen God en de mens, als een aards paleis, het is stof onder Gods
voeten!
Staat er een woonplaats in de hemel op uw naam?

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse
Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige
vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter
over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot
Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger
spreekt dan Abel. Hebr.12

In de hemel weet men al wie nog moet aankomen voor het grote bruiloftsfeest!
Als wij even nadenken dan weten wij dat ieder die hier een huis bezit, ingeschreven staat
in de diensten van Registratie en domeinen. Dit is publiek, mits betaling voor kennisname.
Onze woning in de hemel staat op naam van ieder wedergeboren christen. Wij zijn inwoners
van het hemelse Jeruzalem! Ieder kind van God heeft een huis dat geregistreerd staat in de
hemel !
19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar
dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch
roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
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Mattheus 6

Wij moeten beseffen dat de hemel ook een plaats is waar: men registreert, nauwkeurig
opschrijft, al uw werken welke u hebt gedaan uit liefde tot Jezus, voor Zijn gemeente enz.
Het kleinste wat u ook deed voor Hem, zal niet vergeten worden! Ge zult nog loon krijgen
voor dingen die ge hebt vergeten !
WAAR UW HART VANDAAG IS, ZAL MORGEN BEWEZEN WORDEN VOOR DE TROON VAN GOD !

WIE WOONT DAAR NOG IN DE HEMELEN?
9 En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met
een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. Ziet toe,
dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen
voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.Matth.18
10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.
Luk.15

Wij stellen vast dat er nu al een medeleven bestaat van de engelen in de hemel, ze leven
met ons mee. Ze zijn boodschappers aan God, ze delen alles mede!
Zij leggen een communicatie tussen hemel en aarde, en geven bescherming.
Heb 12:22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en tot de stad des levenden Gods, tot het hemelse
Jeruzalem en tot de menigte van vele duizenden Engelen,
Heb 13:2 Vergeet niet gastvrij te zijn; want daardoor hebben sommigen zonder het te weten Engelen
geherbergd.

DE HEMEL IS EEN RENDEZ-VOUS MET CHRISTUS!
Wat een vreugde zal dat zijn voor vele kinderen Gods, wanneer zij hun gelovige geliefden
terug zullen ontmoeten. Want de dood zal de meerderheid van de mensen hebben
gescheiden, doch Bijbelgelovige christenen weten nu dat dit een tijdelijke toestand is.
Wat een hoop voor ons. Wat zal de ongelovige teleur zijn gesteld, als hij zal moeten
vaststellen dat hij geen troost heeft gekend bij het heengaan van zijn geliefden, en na het
laatste oordeel opnieuw in een troosteloze toestand zal terechtkomen !
DE HEMELSE GEWESTEN
Eph 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei
geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Het gaat om geestelijke of hemelse zegeningen, wel te verstaan geen materiële zegeningen,
want ook de goddelozen ontvangen hier nog zegeningen.
Wij zijn gezegend met hemels materiaal of dingen, het zijn nu deze dingen die wij
verwachten die de christenen een overwinning gaven op een wereldse gezindheid met
aardse vergankelijke dingen!
Het evangelie is een zegen voor allen die het hebben aangenomen, en ze zijn daardoor
bevrijd geworden van hun aardse gebondenheden en afgoderijen!
Eph 1:20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te
zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,
(De Statenvertaling is nogmaals correcter, en spreekt van de hemel)
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Er is blijkbaar wel een verschil tussen de hemel en de gewesten. Maar gewesten staat niet in
de grondtekst.
Eph 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten,
in Christus Jezus,

Onze plaats is gereserveerd !
Het valt wel voor dat mensen uit gaan eten en er is geen plaats meer, alles is bezet, en zo
mogen die mensen wachten of elders gaan zoeken, dit is soms een teleurstelling, als je erop
had gerekend daar te kunnen zijn!
Allen die medeopgewekt zijn met Christus zullen niet beschaamd uitkomen, hun plaats staat
klaar, voorzien van hun naam, gereserveerd !
Wat een ZEGEN in onze dagen, ZEKER te weten, onze plaats in de hemel is al klaar!
Eph 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse
gewesten.

Deze hemelse gewesten zijn zeker hemelplaatsen zoals men wil begrijpen. Het is de laagste
hemel die nog zo dicht bij de wereld is dat ze nog duister is, het is de sterrenhemel mogen
wij begrijpen. De Joden nemen dit zo, omdat deze hemelse gewesten het dichts zijn bij de
ongerechtigheden van de mensen op aarde.
Wij weten dat dit de plaats is waar demonische machten actief zijn. Soms laten ze dingen
zien als ufo's. (Ezech.1)

HEMELEN!
In de Joodse geschriften vindt men zeven hemelen:
In de Bijbel vindt men Psalm 113:4, hemelen zonder aantal.
Boven de hemelen is zijn heerlijkheid.
De eerste hemel: Is donker en het dichts bij de ongerechtigheden van de mensen
De tweede hemel : Deze hemel bevat vuur, sneeuw,ijs op Gods bevel bereid tegen de dag
van Gods rechtvaardig oordeel., daar zijn de oordeelengelen.
De derde hemel: Daar zijn de engelenlegers tegen de dag des oordeels
De vierde hemel: Daar zijn de heilige engelen
De vijfde hemel: Daar zijn engelen die toegang hebben tot Gods troon, en hun functie is te
zorgen voor de verzoening van alle zonden der rechtvaardigen in onwetendheid begaan.
Zij brengen de gebeden en de geestelijke offers bij God.
De zesde hemel: Daar zijn de engelen die tot taak hebben boodschappen te brengen bij de
mensen.
De zevende hemel, de hoogste
Daar zijn de tronen en de machtigen en engelen waar zonder ophouden lofliederen aan God
worden gebracht. De hemel van God, waar Jezus zit aan de rechterhand.

Jesaja 51
6 Heft uwe ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; voorwaar de hemel zal als een
rook vergaan, en de aarde als een kleed verouderen, en die er op wonen zullen sterven als deze; maar
mijn heil blijft eeuwig, en mijne gerechtigheid zal niet vernietigd worden.

https://biblespace.org
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