
Beste gemeente, 
Hier de nieuwe meditaties van ds. De Braak. Hoewel langzaam sommige dingen weer wat 

versoepeld worden, lijkt het ons als kerkenraad niet verstandig om meteen al weer 

kerkdiensten te gaan houden. Dit in verband met de vele maatregelen die genomen moeten 

worden, en restricties die gaan gelden. We willen in elk geval 1 juli afwachten, kijken hoe de 

vlag er dan bij staat. Tot dan doen we het met o.a. deze meditaties en de online diensten.  

Komende donderdag, Hemelvaartsdag, kunnen we de dienst in Reitsum volgen, met als 

voorganger ds. Elverdink. 
 

Fokke Hoogterp 

 

 

Meditaties week 21 

Geliefde gemeente, broers en zussen in Christus, 

 

Langzaamaan komt Nederland weer op gang. Ook de kerken mogen hopelijk 

binnenkort weer hun draai vinden. De gunstige cijfers stemmen ons hoopvol. 

Toch is de verwachting dat het nog een lange tijd zal duren voordat alles weer 

normaal zal worden. Als kerk moeten we blijven nadenken hoe we vorm willen 

geven aan het evangelie en het zijn van gemeenschap.  

Als kerk denken we de komende tijd na over de betekenis van Hemelvaart en 

Pinksteren. Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. Door middel van de 

meditaties wil ik jullie stimuleren om na te denken over de betekenis van deze 

dag. Hemelvaart is een troonsbestijging van Christus. Het gaat dus over het 

koningschap van Jezus over ons. Ook is Jezus niet de enige die een hemelvaart 

heeft gemaakt. Het Oude Testament spreekt over nog twee personen die ten 

hemel gevaren zijn. En spreekt het Nieuwe Testament ook over een hemelvaart 

van de gemeente in de toekomst? Deze thema’s zullen de komende week 

centraal staan. In verband met de eredienst mist de meditatie van komende 

donderdag. 

Ik wens jullie allen Gods Geest toe bij de bestudering van de meditaties. Het is 

mijn gebed dat het mag bijdragen bij jullie geestelijke groei.  

 

We zijn samen verbonden in Christus. 

Een hartelijke groet, 

Eduard de Braak 

 

 

  



Maandag: ‘Leve de Koning!´ 

Lezing: Psalm 2 

‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’  

 

‘Zo waarlijk helpe mij mijn God almachtig.’ Met die woorden zwoer Willem 

Alexander om zijn positie als koning trouw uit te oefenen, voor het aangezicht 

van God. 

Psalm 2 roept alle leiders van volken op om hun werk voor Gods aangezicht uit 

te oefenen. Ze moeten zichzelf onderwerpen aan de koning die God heeft 

aangesteld en gezalfd (beëdigd). Daarom werd Psalm 2 in Israël voornamelijk 

gebruikt als kroningspsalm. Hij werd gezongen bij de kroning van een zoon van 

David. Vanaf de beëdiging werd de koning beschouwd als de geadopteerde 

zoon van God: ‘Jij bent mijn zoon.’ Een vertegenwoordiger van God. 

De eerste christenen zagen al snel dat het koningschap van Jezus Christus de 

vervulling is van Psalm 2. Sinds zijn hemelvaart moeten alle koningen aan Hem 

eer bewijzen, net als vroeger aan koning David. Alleen, de koningen van Israël 

verschillen van Jezus Christus. Israëls koningen werden geadopteerd als Gods 

zoon, maar Jezus Christus is Gods eniggeboren Zoon. Als Zoon van David is 

Jezus de rechtmatige Koning van Israël. Als Zoon van God is Hij de rechtmatige 

Koning van de wereld. ‘Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit.’  

In het slot lijkt het alsof iedereen vooral heel bang moet zijn voor Jezus. Dat 

klopt enerzijds, wanneer je je eigen heer en koning wilt zijn. Christus heeft de 

hele wereld overwonnen, dus Hij is ook jouw koning. Maar anderzijds mag je de 

oproep en troost van de laatste woorden van de Psalm ter harte nemen: 

‘Gelukkig wie schuilen in hem.’ Als je Christus als Heer en Koning erkent en 

Hem gehoorzaamt, mag je op zijn bescherming vertrouwen. Je mag daar zeker 

van zijn: ‘Zo waarlijk helpe je God almachtig.’ 

(Psalm 2 in Nieuwe Testament: Hand. 4:25-26; 13:33; Hebr. 1:5; 5:5) 

 

  



Dinsdag: Genesis 5:21-24 ‘Wandelen met God’ 

Tekst: ‘Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem 

weg.’ (5:24) 

Als je samen met iemand gaat wandelen, is het zonde als je alleen maar 

aandacht voor jezelf hebt en niet spreekt met elkaar. Als je alleen oog hebt 

voor jezelf, bestaat de kans dat je de ander onderweg verliest, omdat diegene 

een andere afslag neemt dan jij. Het is daarom verstandig om zijn of haar 

bestaan te erkennen en hem of haar op waarde te schatten. 

Wanneer Genesis vertelt dat Henoch wandelde met God, mogen we ervan 

uitgaan dat Henoch tijdens zijn leven Gods bestaan erkende en Hem op waarde 

schatte. Daarom raakte Henoch God ook niet kwijt onderweg. Elke keuze die hij 

maakte, werd gemaakt voor het aangezicht van God. Alsof God over zijn 

schouder meekeek. 

God vond vreugde in Henoch (vgl. Hebr. 11:5). In de Wijsheid van Salomo 4:11 

staat dat God Henoch wegnam om hem te beschermen tegen het kwaad en 

tegen de dood. Het is een hemelvaart om Henoch te beschermen. 

Dat werpt voor ons ook een bijzonder perspectief op de hemelvaart van Jezus. 

Jezus was degene die wandelde met de Vader en in wie de Vader zijn vreugde 

vond (Matt. 3:17; 17:5). Openbaring 12:5 vertelt ons dat Jezus werd 

weggenomen, zodat de draak hem niet meer kon bereiken. Hemelvaart is dus 

goed nieuws, omdat de verloste schepping (Jezus) niet meer aangetast kan 

worden door het kwaad. Er is geen kans meer dat het kwaad en de dood grip 

krijgen op Jezus, omdat God hem opgenomen heeft. En je mag weten: niet 

alleen Christus is opgevaren naar de hemel, maar ook jij, wanneer je gelooft in 

Hem. Je toekomst is veilig, wanneer je schuilt in hem. 

 

  



Woensdag: Matteus 28:16-20 ‘Twijfelend aanbidden’ 

‘Toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, al twijfelden enkelen nog.’ 

Twijfel jij wel eens? Twijfel komt tegenwoordig ontzettend veel voor. Er wordt 

getwijfeld aan de waarheid, aan elke vorm van gezag, aan de levenspartner, 

aan de toekomst en men twijfelt ook snel aan zichzelf.  

Waar twijfelen de leerlingen aan? Twijfelen ze of het Jezus echt is? Het is niet 

helemaal duidelijk. Het is beter voorstelbaar dat ze worstelden met de vraag of 

Jezus dezelfde eer mag ontvangen als God, de HEER. Sommige leerlingen 

aanbaden hem, sommigen twijfelden. Een Israëliet mag alleen neerknielen 

voor de God van Israël. Neerknielen voor iets anders, roept de woede van God 

op. Toch geeft Matteüs allerlei aanwijzingen dat aanbidding de enige juiste 

handeling was op de berg in Galilea.  

Net als dat Mozes en Elia God ontmoeten op een berg, ontmoeten de 

discipelen Jezus op een berg. Jezus zegt: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel 

en op de aarde.’ Zijn autoriteit is dus alomvattend: goddelijke autoriteit. Ten 

slotte horen we de echo van de Godsnaam in de laatste woorden: ik ben met 

jullie. Ik zal er zijn. Jezus is Immanuël. Hij is de HEER, Hij is de Kurios. 

Wat ook twijfel kan oproepen is de vraag welke God ze ontmoeten op die berg. 

Zou de HEER werkelijk sterven voor hen? Het is een onvoorstelbaar groot 

wonder. Is dit onze God, die werkelijk nabij is in alles wat een mens doormaakt, 

zelfs in het sterven? God (en Matteüs) bevestigen die vraag met een luid: ‘Ja!’. 

Nu wordt het tijd dat niet alleen de leerlingen, maar heel Israël en heel de 

wereld het weet. Christus is de HEER, die alle macht in hemel en op aarde 

heeft. Hij is de HEER van leven en de dood. Gelukkig wie schuilen bij Hem.  

  



Vrijdag: Koningen 2:1-18 ‘Hopen op Zijn Geest’ 

Tekst: “Laat mij dubbel in uw geest delen.” (vers 9) 

 

De hemelvaart van Elia geeft ons een prachtig perspectief op de Hemelvaart 

van Christus.  

In de tekst lezen we over de bijzondere manier waarop Elia wordt weggevoerd. 

Toch gaat het in de tekst niet om Elia, maar het gaat om de vraag of Elisa de 

wettige opvolger van Elia is. God wil dat Elisa het werk gaat voortzetten. Twee 

elementen uit de tekst maken dit duidelijk.  

Elisa ziet allereerst hoe Elia wordt weggenomen van de aarde.  

Ten tweede splijt het water net zo bij Elisa, als bij Elia. God bevestigt zo dat 

Elisa door dezelfde Geest zal worden bezield als Elia.  

Iets dergelijks gebeurt ook met de hemelvaart van Jezus. Wanneer Jezus 

weggaat, moeten de discipelen teruggaan om te bidden of de Geest hen mag 

bezielen. Jezus zegt zelfs: ‘Het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal 

de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie 

zenden.’ (Joh. 16:7). Elisa mocht delen in de geest van Elia en zijn werk 

voortzetten. Net zo mag de kerk delen in de Geest van Christus en Zijn werk 

voortzetten. 

Zo lezen we dat de kerk het werk van Christus uitvoert in Handelingen. 

Dezelfde wonderen worden uitgevoerd. Zieken worden genezen, demonen 

worden uitgedreven en het evangelie wordt verkondigd. De kerk heeft de 

volmacht van Christus gekregen om namens Hem op te treden in de wereld. 

Is het verlangen van Elisa bij de hemelvaart van Elia, ook jouw verlangen? Laten 

we bidden: ‘Heer, laat ons (dubbel) in uw Geest delen, zodat Uw Koninkrijk 

wordt verkondigd en wij uw werk mogen voortzetten op aarde. Laat uw wil 

gedaan worden en uw koninkrijk komen.’ 

 

  



Zaterdag: 1 Thessalonicenzen 4:13-18 ‘Opname’ 

“En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken 

worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.” (4:17) 

 

‘Kom ik wel in de hemel?’ Het is een vraag die me meerdere malen is gesteld 

door catechisanten, kennissen of vrienden. Misschien is het ook wel een vraag 

van jou. Aan de hand van de tekst die we net gelezen hebben, zou ik willen 

zeggen: ‘Ik hoop het niet.’ Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel daarmee niet dat 

ik niet wil dat je gered wordt. Ik bedoel ermee dat ik hoop dat Christus sneller 

terugkomt, dan dat jij sterft. Dan zal je niet naar de hemel gaan, maar dan zal je 

ongeveer halverwege de Heer tegemoet komen.  

En na de ontmoeting met de Heer, gaan we dan met zijn allen naar de hemel? 

Nee, want het is niet Gods bedoeling dat je tot in de eeuwigheid in de hemel 

zult verblijven. De hemel is voor de gestorven mensen slechts een 

‘tussenstation’. Je zal verblijven op de nieuwe aarde die Hij brengt. Je ontmoet 

de Heer in de lucht, om samen met Hem weer terug te komen op deze wereld.  

Paulus beschrijft hier een beeld van burgers die in optocht de stad uit trekken, 

een overwinnaar tegemoet, om hem te verwelkomen en hem te begeleiden als 

hij de stad binnengaat. De overwinnaar brengt de bevrijding en veroordeelt zijn 

vijanden daar. 

Zo wil Paulus je laten uitkijken naar een toekomst die begint met het blazen 

van een bazuin, waarna onze gestorven broeders en zusters zullen opstaan en 

ons voor zullen gaan. Ze leiden je naar Hem, bij Wie zij in de tussentijd waren. 

En dan, als we samen verenigd zijn met Hem, zullen we voor altijd bij Hem zijn. 

Op de nieuwe aarde, die Hij brengt. 

 

(Hetzelfde tafereel komen we tegen in het Oude Testament. Lees: Exodus 

19:16-25) 


