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P R E E K  

Gemeente van God, goede vrienden, 
 
Ik herlas deze week een column van de jonge godsdienstfilosoof Chris van Wieren. 
Hemelkijken, stond er boven. Hij vroeg zich af of Hemelvaart nog wel een serieuze dag is. Of 
het nog wel iets voorstelt. En dat het misschien tijd wordt dat wij Hemelvaart wat meer 
verdieping geven. Niet het verhaal zelf maar wel wat wij er mee doen.  
 
En hij schrijft: Hemelvaart moet niet gaan over Jezus die opstijgt. Het moet gaan over de 
achterblijvers. En in zijn jeugdig enthousiasme schrijft hij dat alle kerken een plat dak 
zouden moeten hebben. En met Hemelvaart staat de gemeente dan op het dak, net zolang 
omhoogkijkend tot iedereen een stijve nek heeft en niet meer kan. Om vervolgens naar 
elkaar te kijken en te beseffen dat we ook op elkaar zijn aangewezen om er samen iets 
moois van te maken. En te delen ook in onze ervaringen en belevenissen in dat geloof.  
 
Een mooie, eerlijke column van een jonge gelovige. Ik begrijp hem wel. U misschien ook. En 
straks hebben wij een mooie gelegenheid om daar over door te praten, wij hebben  geen 
plat dak maar wel soep en brood.  
 
De vraag voor ons nu is misschien wel: hoe moeten wij ons verhouden tot het feit dat Jezus 
van zijn discipelen weggenomen en de hemel werd ingetild. Waar zit nou precies de kracht 
van dit verhaal? Waar ligt voor jou, voor ons de kracht van wat Wies net met ons las.  
 
Ik ga daar een paar dingen over zeggen en kijk maar bij welke u kunt aansluiten vandaag. Of 
waar we bij u aan kunnen sluiten straks. Want een kerk is niet alleen een plaats waar we de 
Bijbel lezen en spellen, zingen en stil zijn maar ook een plaats waar we de tekst en elkaar 
bevragen. Om te kijken waar die Bijbel ons naar toe wil brengen vandaag.  
 
In de eerste plaats is er die sterke opening van Lukas: de discipelen zijn bij elkaar, ook de 
Emmausgangers, en ze vertellen en vertellen en dan is Jezus in hun midden en zegt: ‘Vrede 
zij met jullie’. Bijna ontroerend, na alles wat er gebeurd is. Hebben we dan aan het begin 
meteen al een kern te pakken? Betekenen die woorden van Jezus dat het 
hemelvaartsverhaal begint met de boodschap van vergeving?  
 
Al die discipelen die zijn gevlucht of sliepen, niet geloofden of de boel verloochenden 
worden niet om hun oren geslagen met wat wij hun zwakheid zouden noemen. Integendeel. 
Juist voor al die verwarde en verbijsterde volgelingen klinken de woorden: Vrede zij met jou, 
met jullie. En niet alleen voor hen. Jezus is radicaal: lees vers 47: alle volken zullen 
opgeroepen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Die 
omslag.  
 
Jezus was niet alleen gekomen om in Galilea een paar vrienden te maken. Hij was ook niet 
alleen gekomen om Israël in oude luister te herstellen. Zijn agenda omvat een veel groter 
plan: alle mensen moeten het evangelie horen en voor alle mensen is er genade en 
vergeving. Als mens zou Jezus niet genoeg hebben aan één mensenleven om dat 
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wereldkundig te maken. Daarom worden zijn volgelingen boodschappers van het goede 
nieuws. Iedereen moet het horen. Een stuk efficienter ook nog. En een mooie boodschap 
voor ons als kerken. Het is voor iedereen.  
 
Is de hemelvaart van Jezus dan één groot verhaal over genade? Ons wordt verteld dat Jezus 
hen meeneemt naar Betanië en daar zijn handen opheft en hen zegent. En terwijl hij hen 
zegende ging hij van hen heen en werd naar de hemel gebracht. Zijn vertrek gaat dus 
gepaard met een zegening van opgeheven handen.  
 
Dezelfde handen die de wonden dragen van iemand die werd vermoord aan een Romeins 
kruis. Die handen zegenen de discipelen. Dat is het laatste beeld dat ze zien van hem. Zo 
groots, zo vol genade. Zo vol ontferming en solidair ook met zijn leerlingen, hij die mensen 
vergeeft dat zij zondige mensen zijn, dat zij van de weg afraken, stuklopen of verloren 
raken. Hij die ons kent.  
 
Want die pelgrimspsalm aan het begin van onze dienst is niet voor niets. Ons leven is een 
reis en er komt van alles op je pad. Kou, regen, treurnis, ziekte. Maar er is ook zoveel steun, 
hoop, liefde, verwondering, een zachte bries, zon aan de hemel, wind in je rug en een mooie 
ontmoeting. En met Gods genade in beide.  
 
En nog een punt ter overdenking, voor straks tijdens het eten.  
 
Je zou kunnen zeggen dat in de tekst van Lukas vandaag hij ook een nieuwe kijk op God 
meegeeft. Want we lezen dat de discipelen nadat Jezus naar de hemel is gebracht, Jezus 
hulde brengen.  
 
Maar deze volgelingen van Christus, vrome Joden, weten als geen ander dat God alleen 
moet worden aanbeden. En dat is echt interessant wat Lukas hier doet. Het betekent dat 
het niet langer mogelijk is om over God te praten zonder over Jezus te praten. Denken en 
spreken over God, zegt Lukas, moet óók de gekruisigde, verrezen en levende Christus 
omvatten.  
 
We zeggen vaak dat God majestueus is, en eeuwig en aan alle beperkingen van tijd en 
ruimte voorbij gaat. Maar dat is dus niet een volledig beeld van God, zegt Lukas. God is ook 
de God die eenzaamheid kent, verraad, afwijzing, dorst en zelfs de dood. 
 
Is het dan zo dat de hemelvaart van Jezus ons beeld van God verandert? God die niet meer 
los gemaakt kan worden van de menselijke ervaring? Lukas laat ons vandaag een God zien 
die kwetsbaar en benaderbaar is. Een God die nabij is en bekend met onze worstelingen. 
Die onze beproevingen kent en ons op het hart drukt dat pijn en verdriet niet het laatste 
woord hebben. En dat niets ons van zijn liefde kan scheiden, in Christus Jezus.  
 
Zit daar de kracht van het verhaal?  
 
Het lijkt erop dat Hemelvaart zinvoller is als we de focus verleggen van een Jezus die op de 
wolken zweeft naar wat deze verzen zeggen over de relatie tussen Jezus en God. 
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Hemelvaart in de betekenis dat Jezus ons nog dichter bij God brengt. Nooit meer is God 
zonder Jezus en nergens onder de hemel zijn wij zonder God. Samen in die Geest.  
 
Amen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


