
Handelingen 1:9-12

Jezus’ heerlijkheid 
in jou



Handelingen 1:9-12

9. En nadat Hij dit 
gezegd had, werd Hij 
opgenomen terwijl zij 
het zagen, en een wolk 
onttrok Hem aan hun 
ogen.

10. En toen zij, terwijl 
Hij van hen wegging, 
hun ogen naar de 
hemel gericht hielden, 
zie, twee mannen 
stonden bij hen in witte 
kleding,



Handelingen 1:9-12

11. die ook zeiden: 
Galilese mannen, 
waarom staat u 
omhoog te kijken naar 
de hemel?

Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is naar de 
hemel,  zal op dezelfde 
wijze terugkomen als u 
Hem naar de hemel 
hebt zien gaan.



Handelingen 1:9-12

12. Toen keerden zij 
terug naar Jeruzalem, 
van de berg die de 
Olijfberg genoemd 
wordt, die vlak bij 
Jeruzalem is en daar 
een sabbatsreis vandaan 
ligt.



Zacharia 14:4

Op die dag zullen Zijn 
voeten staan op de 
Olijfberg, die voor 
Jeruzalem ligt, ten 
oosten ervan.



Exodus 16:10

10 Terwijl Aäron tot 
heel de gemeenschap 
van de Israëlieten sprak 
en zij zich naar de 
woestijn keerden, 
gebeurde het dat, zie, 
de heerlijkheid van de 
HEERE in de wolk
verscheen.



Exodus 40:34-35

34 Toen overdekte de 
wolk de tent van de 
ontmoeting, en de 
heerlijkheid, van de 
HEERE vervulde de 
tabernakel, 

35 zodat Mozes de tent 
van ontmoeting niet kon 
binnengaan, omdat de 
wolk daarop bleef  en de 
heerlijkheid van de 
HEERE de tabernakel 
vervulde.



1 Samuel 4:22

De eer (heerlijkheid) is 
weggevoerd uit Israël, 
want de ark van God is 
als buit meegenomen. 



2 Kronieken 7:1-3
1 Toen Salomo geëindigd 
had dit gebed te bidden, 
kwam het vuur uit de 
hemel neer en verteerde 
het brandoffer en de 
slachtoffers, en de 
heerlijkheid van de 
HEERE vervulde het 
huis.

2 De priesters konden het 
huis van de HEERE niet 
binnengaan, want de 
heerlijkheid van de 
HEERE had het huis van 
de HEERE vervuld.



2 Kronieken 7:1-3

3 Toen alle Israëlieten 
het vuur en de 
heerlijkheid van de 
HEERE over het huis 
zagen neerkomen, 
knielden zij met hun 
gezichten ter aarde, op 
de vloer, bogen zich 
neer en loofden de 
HEERE dat Hij goed 
is, want Zijn 
goedertierenheid is 
voor eeuwig.



Ezechiël 9:3

De heerlijkheid van de 
God van Israël verhief  
zich van boven de 
cherub waarop Hij 
rustte, naar de drempel 
van het huis.



Ezechiël 10:18-19

18. Toen ging de 
heerlijkheid van de HEERE 
weg, van boven de drempel 
van het huis, en bleef  boven 
de cherubs staan.

19. En de cherubs hieven 
hun vleugels op, en 
verhieven zich voor mijn 
ogen bij hun vertrek van de 
aarde, en de wielen tegelijk 
met hen. Ieder stond stil bij 
de ingang van de Oostpoort 
van het huis van de 
HEERE, met de 
heerlijkheid van de God van 
Israël van bovenaf  boven 
hen.



Ezechiël 11:23

23 Toen steeg de 
heerlijkheid van de 
HEERE op uit het 
midden van de stad en 
bleef  op de berg staan 
die ten oosten van de 
stad lag.



Hebreeën 9:12

12 Hij is niet door 
bloed van bokken en 
kalveren, maar door 
Zijn eigen bloed eens 
en voor altijd 
binnengegaan in het 
heiligdom en heeft 
daardoor een eeuwige 
verlossing 
teweeggebracht.



Handelingen 1:11

Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is naar de 
hemel, zal op dezelfde 
wijze terugkomen als u 
Hem naar de hemel 
hebt zien gaan.



Zacharia 13:9

… Het zal Mijn naam 
aanroepen en Ik zal het 
verhoren. Ik zal zeggen: 
Dit is Mijn volk; en zij 
zullen zeggen: De 
HEERE is mijn God. 



Zacharia 14:3-5a

3 Dan zal de HEERE 
uittrekken en tegen die 
heidenvolken strijden, 
zoals de dag dat Hij 
streed, op de dag van de 
strijd.

4 Op die dag zullen Zijn 
voeten staan op de 
Olijfberg, die voor 
Jeruzalem ligt, ten oosten 
ervan. Dan zal de 
Olijfberg in tweeën 
gespleten worden naar 
het oosten en naar het 
westen. 



Zacharia 14:3-5a

Er zal een zeer groot 
dal ontstaan, als de ene 
helft van de berg naar 
het noorden zal wijken 
en de andere helft ervan 
naar het zuiden.

5 Dan zult u vluchten 
door het dal van Mijn 
bergen, want het dal 
tussen de bergen zal 
reiken tot Azal.



Ezechiël 43:2,4-5

2 En zie, de 
heerlijkheid van de 
God van Israël kwam 
uit de richting van het 
oosten, en Zijn geluid 
was als het bruisen van 
machtige wateren, en 
de aarde werd verlicht 
vanwege Zijn 
heerlijkheid.



Ezechiël 43:2,4-5

4 En de heerlijkheid
van de HEERE kwam 
het huis binnen via de 
poort die op het oosten 
uitzag.

5 Toen hief  de Geest 
mij op en bracht mij in 
de binnenste voorhof. 
En zie, de heerlijkheid
van de HEERE had het 
huis vervuld.



Handelingen 1:11

Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is naar de 
hemel, zal op dezelfde 
wijze terugkomen als u 
Hem naar de hemel 
hebt zien gaan.



Openbaring 1:7

Zie, Hij komt met de 
wolken, en elk oog zal 
Hem zien, ook zij die 
Hem doorstoken 
hebben. 

En alle stammen van de 
aarde zullen rouw over 
Hem bedrijven. Ja, 
amen.


