
Jezus macht 

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in 

hemel en op aarde. 

Jezus kwam naar hen toe. Hij kwam zijn discipelen tegemoet. Hij beantwoordt 

de twijfelaars niet met harde woorden of verwijten. Nee Hij treedt hen met 

koninklijk geduld en liefde tegemoet. Alsof Hij zegt: wees niet bang, Ik ben de 

opgestane Heere. 

En dan gaat Hij tot hen spreken. “Mij is gegeven alle macht in hemel en op 

aarde”. 

Alle macht in de hemel! Als opgestane Heere ligt de weg naar de hemelse troon 

voor Hem open. Zo dadelijk bij de hemelvaart mag Hij intrede doen in de 

heerlijkheid van Zijn Vader. Mag Hij daar de scepter ontvangen en plaats 

nemen op de hoogste plaats die er is. Gegeven alle macht in de hemel. 

En niet alleen in de hemel bij God. Hij heeft ook alle macht over het rijk van de 

duivel, de tegenstander. Jezus heeft hem overwonnen bij zijn sterven aan het 

kruishout. De duivel werd onttroont. De duivel is nog wel een brullende leeuw, 

een serieuze vijand voor ons. Maar toch heeft de satan uiteindelijk het 

nakijken. De Heere Jezus zal niet toestaan dat een schaapje uit Zijn kudde 

wordt geroofd. Niemand zal hen uit Mijn hand rukken. 

Ja, de macht van de duivel is groot. We zien het in de wereld. We merken het 

ook in ons eigen leven. Hoeveel er kapot is door duivels werk en duivelse 

krachten. De duivel, de wereld en ons eigen vlees houden niet op ons aan te 

vallen om verkeerde wegen in te slaan. En toch, hier staat Koning Jezus, die 

zegt: ”Mij is geven alle macht in hemel en op aarde’. Kinderen van God zijn 

veilig onder Zijn hoede en regering. 

Als koning toonde Jezus tijdens Zijn leven op aarde zijn Koninklijke macht. Hij 

sprak en op Zijn woord genas Hij. Op Zijn Woord ging de storm liggen. Werden 

boze geesten Hem onderworpen. 

Maar toch is het nu anders. Als Jezus nu zegt: “Mij is geven alle macht in hemel 

en op aarde” Dan zegt Hij dat als opgestane Heere. Nu heeft Jezus het 

fundament van het heerlijk koninkrijk definitief gelegd. Nu is het werk voltooid. 

Het werk van lijden en sterven aan het kruishout. Wat Hij moest doen, heeft Hij 

volbracht. Het werk om alles weer recht te zetten, alles weer heel te maken. De 

verzoeking, het lijden en de spot heeft Hij gedragen, ja, dat moest gebeuren. 



De Vader had dit zo beslist. Jezus was gehoorzaam deze weg gegaan en heeft 

het volbracht. Hij heeft de macht zelfs over dood en graf. Hij heeft álle macht, 

zonder grens, zonder zwakte. Machtiger dan wie ook, dan wat ook. De 

almachtige koning over heel het universum! Over alle zichtbare en onzichtbare 

dingen. 

Je bent gelukkig als je deze Jezus erkent in Zijn macht. Als je buigt voor Hem als 

grote Koning. Als deze Koning van hemel en aarde, ook Koning is in jouw leven. 

Zo belangrijk om deze Koning te leren kennen, door in de Bijbel te lezen over 

Zijn daden, Zijn wonderen, Zijn woorden vol genade en liefde. 

Als je Jezus lief hebt met heel je hart en alles wat in je is. Als je Hem vertrouwt 

in Zijn heerschappij over hemel en aarde en dus ook Zijn leiding in jouw leven. 

Als je Hem gehoorzaam bent, door te leven naar Zijn wil en Zijn geboden. Dan 

laat je zien, met vallen en opstaan, dat je bij Hem hoort. Dat je in geloof zegt: Ja 

Heere, aan U is geven alle macht in hemel en op aarde. Laat Uw Koninkrijk 

komen! 

 

Gespreksvragen: 

1. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is Koning en regeert, 

waarom  is er dan nog veel ellende in deze wereld? Praat hier eens met 

elkaar over. 

2. Wil jij onderdaan zijn van Koning Jezus? Waarom wel of waarom niet? 

3. Wat betekent het om onderdaan van deze Koning te zijn?  


