
Verkondiging op Hemelvaartsdag 13 mei 2021 – Welkomkerk Zuidland  

Lezingen: verzen uit Psalm 97 

          Handelingen 1: 1-14 ; 2: 32, 33 

Intro 

Samen hebben we vanmorgen gelezen uit één van de Koningspsalmen, 

Psalm 97, maar ook uit het Hemelvaarts-Evangelie van Handelingen 

– als je dat zo mag noemen. Maar ... dat ‘ooggetuige-verslag’ is 

niet het enige wat Lucas dáárover ópschrijft.  

Lucas, die zelf Jezus níet in levende lijve heeft meegemaakt – 

hij is pas later tot geloof gekomen; deze Lucas heeft nauwkeurig 

onderzoek gedaan – zo horen we aan het begin van zijn Evangelie – 

en hij legt dat vast op papier – papyrus of perkament: 

een Evangelie én de Praxis, Praxeis - pl., de Handelingen van de 

apostelen. 

Twee boeken hebben we dus van zijn hand en juist het gebeuren van 

Hemelvaart is het scharnierpunt tussen die twee. Alsof Lucas 

heeft zitten denken: waar plaats ik nu het afscheid van Jezus? 

Als verlengstuk van de Opstanding, zijn laatste verschijning dus? 

Of als opening van, ópmaat voor Pinksteren? 

 

Hij heeft beide gedaan. Het Lucas-evangelie sluit áf met de 

Hemelvaart en Handelingen opent er weer mee. Elk met eigen 

accenten en in Handelingen eigenlijk het meest uitgebreid, 

toekomstgericht. 

We hebben het wel níet gelezen, maar ik wil kort een paar dingen 

uit Lucas 24 noemen. Het afscheid opent er met de zegen: ‘Dáár 

hief Hij zijn handen op en zegende hen’. ‘Terwijl Hij hen 

zegende, ging Hij van hen heen’ (vers 50 en 51). 

Het is een mooie gedachte dat het laatste wat zijn leerlingen van 

Jezus zien, zijn zegenende handen zijn. Als je je dán niet 

gezegend weet...?! En Lucas is in gedachten weer terug bij zijn 

eerste hoofdstuk, waar Zacharias zwijgend de wachtende mensen 

zegent: de Tijd van de Messias breekt aan! 

Maar er is in Lucas 24 ook sprake van het samen-komen in die 

tempel, van grote vreugde, van God loven, allemaal termen die we 

ook in de eerste hoofdstukken van het Evangelie horen. De cirkel 

is rond. Een nieuwe fase in het komen van het Koninkrijk van God 

kan beginnen. 

 

Daarmee opent het boek Handelingen. Een tijd van veertig dagen is 

voorbij, het onderwijs over het Koninkrijk – Basileia – is 

voltooid en nú is er die laatste verschijning... 

Samen zijn ze naar de Olijfberg gegaan. Die berg die al zoveel 

vreugde én verdriet en geweld over Jeruzalem heeft zien gaan. 

De leerlingen hebben nog één vraag. Ze hebben het spreken over 

het Koninkrijk van God blijkbaar vertaald in dat letterlijk 

verlangen naar een koning op de troon in Jeruzalem:  

‘Heer, herstelt U dan binnenkort het koningschap over Israël?’ 

Koningschap - ook Basileia. 



Jezus ontkent niet dat dat ooit zal gebeuren, alleen die tijd is 

in handen van de Vader. Júllie staat het volgende te wachten – en 

dat is wél binnenkort. 

Als de Heilige Geest komt – die belofte van de Vader – dán zullen 

jullie kracht ontvangen: dynamiek, explosief! En ... zullen 

jullie van Mij getuigen; hier meer belófte dan opdracht: Het 

Goede Nieuws, Evangelie, doorvertellen. 

Dát zal de wereld rondgaan. De uiteinden van de aarde – in díe 

tijd van Spanje tot India en van de Lage Landen in het Noorden 

tot diep in Afrika. Overal waar op dat moment de macht van Rome 

heerst, zal het Goede Nieuws over Koning Jezus gebracht worden. 

Van Jeruzalem – via Judea en Samaria – naar Rome! De Beweging die 

in Handelingen beschreven wordt. 

 

Op dát moment krijgt het Koning-zijn van Jezus-Zélf een nieuwe 

dimensie. Hij wordt omhoog geheven en ópgenomen in een wolk. 

En zo staan de ooggetuigen te staren totdat én omdat ze Hem niet 

meer zien. ‘Een wolk onttrok Hem aan hun ogen’ zei de vorige 

vertaling – wolk, teken van Gods aanwezigheid – lang geleden in 

de woestijn, maar ook bij de inwijding van de tempel of bij de 

verheerlijking op de berg. Jezus treedt binnen in Gods 

werkelijkheid. Voor Hem is dit weggaan een ‘thuiskomen’. 

En theologisch gezien zal dit wel een ‘foute’ opmerking zijn, 

maar ik zie het óók voor me in het beeld van een Vader, die zijn 

Zoon verwelkomt. ‘Welkom thuis! Neem plaats, hier naast Me’. 

 

Dát is eigenlijk ook wat we horen in die Pinksterpreek van 

Petrus. Hij zet daarin Pasen, Hemelvaart en Pinksteren als het 

ware op een rij. 

 ‘Hij is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen’ 

Pasen, Opstanding en het getuigenis hierover is de primaire taak 

van de tot apostelen gepromoveerde discipelen, leerlingen. Zondag 

zullen we het ook nog eens horen (vers 32). 

Dan ... ‘Hij is door God verheven en zit aan zijn rechterhand’ 

Hemelvaart, aanvaarding van zijn Koningschap, een parallel met de 

Troonsbestijgingspsalmen (Ps. 93, 95-99) (in vers 33a). 

En als laatste ... Hij heeft van de Vader de heilige Geest, die 

ons beloofd is, ontvangen en Die heeft Hij op ons laten 

neerdalen. 

Pinksteren ... dát is wat jullie horen en zien (vers 33b). 

 

Juist vanwege deze centrale positie van Hemelvaart tússen Pasen 

en Pinksteren mogen we deze dag vandaag ook vieren. Deze 

veertigste dag verbindt de beide grote feesten en daarom moeten 

we er ook niet zomaar aan voorbijgaan. 

 

 

 



In onze geloofsbeleving staat deze dag misschien niet zo 

centraal. Het is meer een dag om erop uit te gaan, voor zover dat 

kan in deze tijd. De NCRV-gids heeft als één van de kopjes op de 

voorpagina ‘Natuurvriendelijk genieten op Hemelvaartsdag’! 

Een dag om erop uit te gaan. Daar is ook niets op tegen, 

natuurlijk. En tegen ‘natuurvriendelijk’ ook niet. 

 

Het begon lang geleden al met het ‘dauwtrappen’ en als leden van 

de jeugdvereniging zouden we dan om half tien bij de kerk 

aanlanden. Het groepje werd wel steeds kleiner... 

Grote ontmoetingsbijeenkomsten werden op deze dag georganiseerd – 

toogdagen – en Youth for Christ haakte daar ooit op in met 

MayDay. Maar allemaal zochten ze, zoeken we naar de link van de 

Hemelvaart met de dag van vandaag, met deze tijd. 

 

Eén van de gedachten, die bij me bleef haken, was toch wel dat 

door de afstand, die hier ontstaat, de heiligheid van Jezus 

centraal staat. Hij is de Koning. 

In zijn Evangelie schrijft Lucas: ‘zij bewezen Hem hulde’ (24: 

52). Hemelvaart leidt tot aanbidding: ‘Loof de Koning, heel mijn 

wezen’ (NLB 103C: 1). De handen naar Hem opgeheven. 

 

Maar dan is er ook tegelijk zijn nabijheid. Zo las ik ergens: 

‘Christus’ Hemelvaart is géén afscheid. Het is het feest van zijn 

 blijvende aanwezigheid onder ons als de verheerlijkte Heer’. 

Of om het met de woorden van Luther te zeggen: ‘Christus is naar 

de hemel gegaan om vandaaruit des te meer bij ons te zijn’. 

 

Maar tussen die afstand en nabijheid ontstaat de ‘Ruimte’ – om 

het thema van afgelopen zondag nog eens te benoemen. In dan wel 

in het bijzonder de ruimte voor het komen van de Geest. 

Zoals Jezus het Zelf zegt: ‘Het is goed voor jullie dat Ik ga, 

want als Ik niet ga, zal de pleitbezorger, de Trooster, de 

‘advocatus’, niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik 

Hem jullie zenden (Johannes 16: 7). 

 

En zó is de komende periode van tien dagen er één van aanhoudend 

gebed. Vurig, eensgezind. Leerlingen – op dat moment elf namen 

genoemd – familie, ándere volgelingen – vrouwen uit Galilea. 

Een honderdtwintig-tal, wordt er gezegd in vers 15. Ook hier een 

ópmaat voor Pinksteren, toen de werkelijk vermenigvuldiging 

plaatsvond. 

Ook wij mogen in dát licht een biddende gemeente zijn:  

‘Kom heil’ge Geest...’ 

 

Maar Hemelvaart is meer dan alleen uitzien naar Pinksteren. Het 

is ook uitzien naar de Wederkomst. We hebben er niet overheen 

gelezen, maar wel die woorden even geparkeerd tot nu. Misschien 

was het je niet eens opgevallen... 



 

Terwijl zij met z’n allen nog naar de hemel staren en bepaald 

niet ‘in de wolken’ zijn, staan er opeens twee mannen in witte 

gewaden bij hen (vers 10). Misschien komen ze ons bekend voor... 

De vrouwen in het gezelschap in ieder geval wel! 

Het zijn diezelfde twee, die op de Paasmorgen tegen de vrouwen, 

die ondanks hun geurige olie en balsem met lege handen staan, 

zeggen: ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt...!’(Lucas 24: 4) 

Boodschappers van de Heer, ‘engelen’ – al wordt het woord hier 

niet gebruikt. 

‘Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal 

op dezelfde wijze terugkomen, als jullie Hem naar de hemel hebben 

zien gaan’. 

Er is een link met Jezus’ eigen woorden uit zijn grote 

afscheidstoespraak: ‘Maar dán zullen jullie op een wolk de 

Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en luister’ (Lucas 21: 

27). 

 

Hemelvaart vieren is dus ook gelijk zeggen, zingen: ‘Maranatha, 

Kom Heer’ (Aramees) - (I Korintiërs 16: 22b). 

We vieren afscheid en nabijheid; we zien uit naar de aanwezigheid 

van de Geest en tegelijkertijd leven we vol verwachting: Kom, 

Heer Jezus! 

Hemelvaartsdag, een dag om nooit te vergeten! 

                                                     Amen 

 

 

 

 

 

 


