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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De hemelvaartsdag is een bijzondere dag, een bijzondere zondag die op een 
donderdag valt, veertig dagen na Pasen. En het is bijzonder als je kijkt naar de 
kerkgang, zeker hier in Borne. De Oude kerk is niet open en we passen er hier goed 10 
in. En ik weet dat op veel plaatsen, zeker in steden, veel kerken gesloten zijn en er 
vaak maar in één kerk dienst is. Hemelvaartsdag, het is een feestdag die er wat 
bekaaid vanaf komt. En dat is niet alleen in onze tijd zo en in onze kerken, vroeger 
was dat ook al het geval. En toen ontwikkelde men toogdagen, zodat van 
verschillende gemeenten men samen naar een bepaalde plek ging, misschien zelfs 15 
wel buiten een kerkgebouw om samen te vieren en te ontmoeten. Ik weet dat daar 
zelfs huwelijken uit ontstaan zijn, uit de hemelvaartsdag. Of u met die intentie van het 
vinden van een partner hier vanmorgen naar de kapel bent gekomen, ik denk het 
niet, maar het is wel heel mooi dat u hier bent, op deze bijzondere en ook heilige 
dag. Want dat is de hemelvaartsdag bij uitstek, een heilige dag.  20 
Een bijzondere dag dus met bijzondere lezingen, zeker de lezing uit Ezechiël. Het is 
groot, bijna te groot voor een mens en de profeet Ezechiël valt ook voorover van 
alles wat hij hoort en ziet en dan hoort hij de stem die zegt dat hij op zijn voeten moet 
gaan staan, iets verder dan wat wij gelezen hebben. Het is groot en tegelijkertijd 
moeilijk onder woorden te brengen wat hij ziet. Hij zegt steeds dat hij “iets” ziet, “iets 25 
dat glanst als goud” en dat kun je ook vertalen als een gouden gloed, het is nogal 
wazig, als je het zo leest, niet concreet, nee, het grote, het heilige, want daar gaat 
het hier dus om, dat is ook niet concreet. Afmetingen zijn niet door te geven, 
hoeveelheden niet, het gaat niet per kilo of per liter, niet per meter, niet per dozijn of 
per gros, nee, het komt naar Ezechiël toe, zoals het heilige naar een mens toe kan 30 
komen in dat wat je een mystieke ervaring of een religieuze ervaring kunt noemen. 
En als de term “religieuze ervaring” klinkt, dan begeven we ons op glad ijs. Want ja, 
kun je daar wetenschappelijk iets over zeggen? Nou, natuurwetenschappelijk al 
helemaal niet en theologisch is het ook niet zo eenvoudig. Dat komt onder andere 
omdat religieuze ervaringen niet op te roepen of te organiseren zijn. Ze komen naar 35 
je toe, die ervaring waar je met moeite woorden voor kunt vinden. De ervaring van 
kijken en zien, van horen en de stilte, dat je je omgeven voelt en weet door het zijn, 
door de aanwezigheid, door God als je op deze manier zijn naam mag gebruiken. 
Aangeraakt worden door degene die er niet is en die er toch is, een hand op je 
schouder van degene die niet lichamelijk aanwezig is, ja, een vaag verhaal, wazige 40 
termen, maar zo komt het naar voren, zo wordt het aanwezig, zo wordt het 
werkelijkheid maar een werkelijkheid die je niet in kunt pakken of kunt bewaren, niet 
vast kunt pakken en bij je kunt houden, wel de herinnering maar niet de ervaring zelf.  
Zo, hoe mystiek willen we het hebben? En toch is dat zeker de betekenis van het 
gedeelte uit de profeet Ezechiël, die leefde in de ballingschap en zelf ook een balling 45 
was en dus niet woonde in het land dat zijn land was of het land van zijn volk. 
Verhuisd, verbannen, onvrijwillig, wachtend op terugkeer, maar niet wetend hoe lang 
hij zou moeten wachten en hoe lang het volk zou moeten wachten.  



Het is misschien ook niet zo raar dat juist in de ballingschap deze profeet deze 
ervaring had en meer ervaringen heeft gehad. In tijden van crises komen er soms 50 
visioenen en beelden die er anders niet komen. Het Joodse volk heeft ook veel 
geleerd van de ballingschap, veel over de wet, veel over geloof, veel over de God 
van Abraham, Isaäk en Jacob. Het volk heeft veel geleerd in die tijd, zoals men ook 
veel leerde, sommigen dan, in de tijd van Jesus. Ook een tijd waarin men niet vrij 
was, het land was bezet door de romeinen, en een opstand hing in de lucht. Tijd 55 
waarin verwachtingen werden gewekt en sommige zijn ook uitgekomen, want Jesus 
was messias, was zoon van God, is gekomen, heeft geleden, is gestorven en 
opgestaan. En ook de opstanding mag je een religieuze ervaring noemen, net als de 
hemelvaart. Je zal maar discipel, leerling van Jesus, zijn en je ziet wat je ziet. Jesus 
opgenomen in de hemel. Jesus gaat weg, gaat naar de hemel. Waar je de hemel 60 
moet denken, ja, dat is de vraag, daar is geen concreet antwoord op, al weer geen 
concreet antwoord, maar de hemel is wel de plaats en de werkelijkheid van God en 
het feit dat Jesus wordt verbonden met die werkelijkheid en zichzelf daarmee 
verbindt, betekent ook dat er verbinding is tussen hemel en aarde. Jesus gaat weg, 
en tegelijkertijd blijft God verbonden met de leerlingen, die God loven en in grote 65 
vreugde naar de tempel terug keren, naar Jeruzalem. Het grote van God is in alle 
kleinheid dichtbij, de grote afstand is te belopen, want Betanië is dichtbij de tempel. 
Aan de ene kant is het groot, bijna te groot voor een mens en valt iemand als 
Ezechiël voorover en ik denk dat ik dat ook gedaan zou hebben. Aan de andere kant 
is het in alle eenvoud dichtbij als aanwezigheid in het bestaan. Aan de ene kant gaat 70 
Jesus weg en laat de leerlingen achter, aan de andere kant loven ze God en voelen 
op die manier contact, alsof Jesus niet weggegaan is.  
En dat is de hemelvaart, die het verdient om op en top feestdag te zijn. En misschien 
dat u denkt:  Allemaal wel mooi, maar wat moet ik hier nu mee in het leven van 
alledag, tussen het werk en vrije tijd door, met de vragen die ik heb, kleine vragen, 75 
grote vragen, wat moet ik hier nu mee in mijn leven, de komende dagen, de week 
door? Ja, wat moet je er mee als een feestdag zoals die van vandaag juist als teken 
heeft de verbinding tussen hemel en aarde, de verbinding tussen God en mens, een 
verbinding als een verbond, als een belofte, wat moet je daarmee? Of is het dat juist, 
dat je dat er mee kunt?  80 
De verbinding tussen God en mens, hemel en aarde, die gestalte krijgt in verhalen 
zoals die van deze hemelvaartsdag, die verbinding is er voor het leven. Zoals een 
religieuze ervaring voor het leven is, maar wie zo'n ervaring niet kent die mag wel 
weten van de verbondenheid met God, een verbond voor alle dagen van het leven, 
een verbond voor altijd, een verbond voor eeuwen, groter dan ons leven, groter dan 85 
dit leven van nu. God is niet verbonden aan zijn werkelijkheid alleen in die zin dat 
God alleen maar schepper is en verder geen liefde toont. God is dichtbij, ook als wij 
denken en menen dat er grote afstand is.  
Hemelvaart is het zien van het heilige. En dat is te zien. Het komt naar je toe, naar 
jou als mens. Kijk maar en ga op je voeten staan. Amen.   90 
 


