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Titel: een bijzonder feest 
Gelezen: Handelingen 1:1-11 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus 5 
Het is vandaag een bijzondere dag. Een kerkdienst op een doordeweekse 
donderdagmorgen komt niet zo vaak voor. Ja, op de hemelvaartsdag en als eerste 
kerstdag op een donderdag valt, dus hoogstens twee keer per jaar. Maar dit jaar, 
vandaag is het nog meer bijzonder dan anders, want het is minstens 10 jaar geleden 
dat er op hemelvaartsdag een dienst was in deze Oude kerk. Al die jaren was er op 10 
de hemelvaartsdag alleen een dienst in het Dijkhuis, die overigens lang niet altijd 
drukbezocht was. Het is heel goed mogelijk dat er nu meer mensen deze 
onlinedienst meemaken dan anders.  
Een bijzondere dag dus met een bijzonder feest, de hemelvaart. Een bijzonder feest 
dat misschien wat ver van ons af staat. Want er gebeurt wel wat, maar niet direct met 15 
ons. Wij staan als het ware net als de leerlingen van Jesus te kijken naar de hemel. 
En wat zien we als we naar de hemel kijken? Wolken, de zon, af en toe nog 
condensstrepen van vliegtuigen, en vooral veel blauw. De hemel als plaats boven 
ons, als plaats ook boven ons denken.  
Ja, de hemel ook als plaats boven ons denken, want de werkelijkheid van God gaat 20 
boven ons denken uit. Je kunt je heel wat voorstellen bij het begrip “hemel” als de 
plaats waar God ook is, maar tegelijkertijd moet je dan ook er bij bedenken dat je 
voorstellingen altijd te kort zullen schieten. De hemel is ruimer dan ons denken, de 
werkelijkheid van God is groter dan ons geloof, onze hoop en onze liefde.  
De hemelvaart van Jesus wordt niet heel uitbundig beschreven door de schrijver van 25 
het boek Handelingen, door de evangelist Lucas waarschijnlijk. Niet heel uitbundig, 
slechts in een paar woorden schrijft hij dat Jesus wordt opgenomen. Jesus wordt 
opgenomen, de werkwoordsvorm is een lijdende vorm. Jesus wordt opgenomen, hij 
doet het dus niet zelf. Zoals ook zijn opstanding een opwekking was, hij werd 
opgewekt. Het lijkt alsof God zelf hier degene is die doet, maar het wordt niet 30 
uitbundig beschreven, het is niet een spektakelstuk, geen groots theater, geen groot 
evenement met honderden mensen. Het is meer ingetogen, deze verbinding tussen 
de hemel en de aarde, want dat is het. Een verbinding tussen hemel en aarde, de 
aarde als onze werkelijkheid en de hemel als de werkelijkheid van God. God is ook 
aanwezig in onze werkelijkheid, op de aarde, de hemel is haar of zijn werkelijkheid 35 
buiten de aarde. En met deze hemelvaart zijn dus beide werkelijkheden verbonden 
en ontstaat er een bijzondere verbondenheid. De leerlingen van Jesus zien het en 
kijken ernaar, wij zouden naast hen kunnen gaan staan en zien wat zichtbaar is en 
zichtbaar wordt.  
En wat wordt er dan zichtbaar, wat ontstaat dan voor onze ogen? Misschien is het 40 
geen zien direct maar meer ervaren, ruimer nog dan zien. Het is ervaren dat mijn 
werkelijkheid en onze werkelijkheid raakt aan een grotere werkelijkheid en daar als 
het ware in op gaat. Het is de verbinding die je als mens mag ervaren, dat je 
verbonden bent met God, de Eeuwige, aangeraakt wordt als met een hand op je 
schouder. Niet constant, niet 24 uur per dag en 7 dagen per week, maar van tijd tot 45 
tijd en misschien maar één keer in je leven. Aangeraakt, als de mens die je bent en 
die je mag zijn en zult zijn. Dat is de ervaring dat de werkelijkheid van God in jouw en 
mijn werkelijkheid kan zijn en dat jij en ik niet alleen zijn in dit bestaan. Dat is één van 



de betekenissen van hemelvaart, een bijzondere feest die je toch vooral passief 
ondergaat. Een feest dat naar je toekomt, een feest dat je ondergaat als het ware. En 50 
een feest met een grote belofte. Want Jesus zegt nog wel even iets voordat hij wordt 
omhooggeheven, hoe je dat ook moet zien. Jesus zegt nog wel even iets: hij belooft 
de heilige Geest. Die zullen ze ontvangen, waarbij het de vraag is of zijn leerlingen 
direct hebben begrepen wat Jesus zei. Maar goed, op een moment hebben ze het 
wel begrepen. De heilige Geest wordt beloofd en in een andere evangelie staat dat 55 
Jesus weg moest gaan om juist ruimte te maken voor die Geest, die Geest die van 
God is en Gods woorden geeft. De hemelvaart is de verbinding tussen hemel en 
aarde en heeft belofte in zich.  
Die belofte geldt ook voor ons, de Geest komt als het ware op meer dan één 
moment. En kijkend naar de hemel zal er een moment zijn dat de Geest bij ons zal 60 
komen en dan zullen we zien, horen, ervaren en weten, geloven, hopen en 
liefhebben. Kijkend naar de hemel, maar dat hoef je niet voortdurend te doen. Een 
stijve nek is ook niet nodig, er is in onze werkelijkheid ook heel wat te beleven en te 
ervaren. Kijken naar de hemel is iets van een moment om mee te nemen als bagage 
in je leven. Het weten dat er verbinding is, het weten dat jij er mag zijn, dat jij 65 
gewenst bent als kind van God, dat weten is gewoon prachtig om mee te nemen.  
De hemelvaart van Jesus is teken van verbinding tussen hemel en aarde en 
daarmee teken dat God zich met ons verbindt en zich verbonden weet voor altijd met 
mensen. Een bijzonder feest dus, op een bijzondere dag. En zoals Jesus naar de 
hemel ging, omhoog werd geheven, zo zullen wij mensen op een moment op gaan in 70 
de werkelijkheid van God boven ons denken uit. De verbinding tussen God en mens 
is namelijk voor altijd, gaat boven elke grens uit. Hoe ik me dat precies voor moet 
stellen weet ik niet, dat gaat boven mijn denken uit.  
Maar het is wel bijzonder, zo’n mystiek feest als de hemelvaart, grenzeloos ook, 
kijken en zien, totdat een wolk je het zicht ontneemt. O ja, die wolk, die was er ook in 75 
de woestijn, toen stond die wolk symbool voor God, als metgezel.  
Een bijzondere dag vandaag, in een bijzondere tijd, een bijzondere dag waarin veel 
te zien is, je komt haast ogen te kort. Amen.  


