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Overdenking 30 mei 2019       Hemelvaartsdag 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Lezingen: 2 Koningen 2:1-18 – Handelingen 1:1-11 
 
Wat is er nu eigenlijk te vieren vandaag, wat moet je met een afscheid? Afscheid heeft iets wee-
moedigs, iets van ‘nooit meer’. Denk aan een afscheid van een werkkring, denk aan afscheid van een 
familielid dat uit een ver land overkwam en weer teruggaat; je had het goed, je zag elkaar een tijd 
intens, en dan houdt dat op, je moet elkaar loslaten en ziet elkaar misschien, over jaren, nog eens, 
misschien ook niet. Lastig, pijnlijk, emotioneel soms.  
 
Om nog maar niet te spreken van een definitief afscheid, zo definitief als de dood. Daarvan is erkend 
dat dat een inbreuk vormt op ons leven, we hebben er een woord voor: rouw. Bij een gedwongen 
afscheid van een geliefde, een verlies aan de dood, is het je voor een beperkte tijd vergund, van slag 
te zijn. De normale gang van het leven komt stil te staan – voor een beperkte tijd, niet te lang, want 
ja, ‘de dood hoort nu eenmaal bij het leven’ en ‘het leven gaat door’, en meer van die, inderdaad, 
dooddoeners. 
 
Maar nu is het vreemde, dat bij de verhalen van het weggaan van Jezus nooit de nadruk ligt op de 
weemoed, op het verdriet of gemis, op de rouw. Toch gaat hij weg, en komt er een scheiding tussen 
Jezus en zijn volgelingen. Goed, hij sterft niet, maar hij ‘gaat wel naar de hemel’ zoals we dat uit-
drukken, dus was is het verschil? Nou, toch wel veel: zijn weggaan lijkt meer op een gedicht van 
Rutger Kopland, dat inderdaad Weggaan heet: 
 

Weggaan is iets anders 
dan het huis uitsluipen 
zacht de deur dichttrekken 
achter je bestaan en niet 
terugkeren. Je blijft 
iemand op wie wordt gewacht. 
 
Weggaan kun je beschrijven als 
een soort van blijven. Niemand 
wacht want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid 
want je gaat niet weg. 

 
De dichter heeft bij dit gedicht vast niet aan Hemelvaart gedacht, en toch is er volgens mij verband. 
‘Weggaan als een soort van blijven’, hou die woorden maar even vast, want misschien draait het 
daar wel om. 
 
Jezus bereidt zijn afscheid in het Lucasevangelie summier voor – bij de beschrijving volgens Johannes 
zijn het vele hoofdstukken afscheidstoespraak, hier niet. Hij herinnert de leerlingen aan de woorden 
die Johannes de Doper ooit sprak, over iemand die na hem zou komen en niet zou dopen met water 
maar met Heilige Geest (Lucas 3:16). Er gaat dus iets gebeuren, ze raken niet zomaar iets, iemand 
kwijt, maar krijgen er iets voor terug. De Geest. En in die Geest, daarover ging het afgelopen zondag, 
blijft Jezus bij hen: ‘Niemand wacht want je bent er nog’. 
 
Het vertrek van Jezus laat voor ons gevoel een lege plaats. Je had verwacht dat er ontreddering ont-
stond, stuurloosheid, de vraag ‘en wat nu, wat gaan we doen en wie neemt nu de leiding?’ zoals in 
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elke organisatie waarbij plotseling de leider vertrekt. Misschien is dat ook wel zo geweest, maar in 
alle beschrijvingen lezen we iets anders: een nieuw elan, een merkwaardig makkelijk dealen met die 
afwezige leider, een vertrouwen op de leiding van die zo ongrijpbare Geest. Gods Geest is geen 
nieuwkomer. Hij is geen ‘nieuw personage’ in de geschiedenis van God met zijn volk. Overal in het 
eerste testament vind je al, dat de Geest van God mensen aangrijpt, inspireert, opwekt tot actie: 
bevrijders, aanvoerders, profeten en koningen, ze kunnen door de Geest van God gegrepen dat gaan 
doen wat van ze gevraagd wordt. God in actie, God die in mensen werkt, mensen die Gods handen 
en voeten zijn. De profeet Joël, waar we afgelopen zondag uit lazen, voorziet dat dat ook gedemocra-
tiseerd zou kunnen worden, niet alleen maar enkelingen, niet alleen maar uitverkoren leiders, 
mannen en vrouwen met een heel speciale opdracht, maar iedereen, rijk en arm, jong en oud, man 
en vrouw, door Gods geest aangegrepen (Joël 2:28-32). Johannes de Doper was met de Heilige Geest 
vervuld, Jezus werd eruit geboren, de Geest daalde als duif op hem neer. 
 
Pinksteren is dus straks niet dat ‘moeilijke’ feest van ‘en toen verscheen uit het niets de Geest van 
God’, maar eerder van ‘en toen werd die Geest werkzaam in Jezus’ volgelingen’ op zo’n manier, dat 
ze moed en vertrouwen kregen om een beweging te vormen, een beweging van wind en vuur die 
verschil zou gaan maken. 
 
Er is nog tijd voor één laatste vraag van Jezus’ leerlingen, vóór het moment van het afscheid echt 
aanbreekt. Die vraag gaat over het ‘herstel van het koningschap over Israël’. Dat wordt vaak afge-
daan als een beetje naïef, zo van: de leerlingen zijn nog blijven steken in een al-te-simpel begrip van 
Jezus als een politieke bevrijder, maar hij is natuurlijk iets anders, zijn opdracht is geestelijk. Ik geloof 
dat niet zo. Was niet heel de prediking van Jezus gericht op Gods koningschap? Sprak hij niet op het 
laatst met hen juist over Gods koningschap (Hand. 1:3)? En dat de discipelen Israël noemen, dat 
perkt de verwachting niet in, dat zegt juist: dit is Israël, het gaat kom hetzelfde, God die koning wordt 
– we zongen erover in het Psalmgebed (Ps. 99) – te beginnen in Jeruzalem en dan verder. 
 
Jezus zegt dan ook niet: dat koningschap, daar gaat het niet om. Hij zegt alleen: het is niet jullie zaak 
je druk te maken over de tijdsplanning. Laat dat nou maar los, laat dat aan God over, doen jullie wat 
je te doen staat: vertel het verhaal door, te beginnen in Jeruzalem en tot aan de uiteinden van de 
aarde. En daar zit me een politiek in! Want in het boek Handelingen begint het inderdaad in 
Jeruzalem, met Pinksteren, en waar eindigt het? In Rome, waar we nog net lezen over de apostel 
Paulus die daar verblijft in afwachting van zijn proces – dan breekt het verhaal af. Dus vanuit het 
middelpunt Jeruzalem gaat het naar het einde der aarde, de randen, waaronder Rome – vertel dat 
een Romein en hij staat te steigeren: Rome de rand? Rome is toch zeker het middelpunt van alles?! 
Waar de keizer troont, waar de besluiten vallen in de senaat, van waaruit dat grote rijk bestuurd 
wordt? Met uiterst simpele middelen zet Lucas het wereldbeeld op de kop: hier is het centrum, in 
Jeruzalem.  
 

* * * 
 
Ik kom bijna niet aan Elia toe; dat verhaal komt eens in de drie jaar voorbij, een geweldig verhaal 
maar ik heb er vandaag niet uitvoerig tijd voor genomen. Het is een spectaculaire scène. Zo beschei-
den als Jezus verdwijnt, zo met special effects van vurige paarden en wagen doet Elia het. Vuur, 
Pinksterrood, prachtig. Maar hoe zit die verbinding? 
 
Vandaag maak ik dat duidelijk aan de hand van een detail, de mantel. Elia laat zijn mantel achter, zijn 
kenmerk. Zoals Mozes nergens gaat zonder zijn staf, zo is Elia herkenbaar aan die mantel, en die 
attributen blijken allebei geschikt om een weg te maken: Mozes wijst met zijn staf een weg door het 
water naar de woestijn, de bevrijding richting beloofde land (Exod. 14:16). En Elia gaat met zijn 
mantel door het water het land weer uit, om het te verlaten en bij God te worden opgenomen. Zo 
klopt het, Mozes en Elia horen bij elkaar, en ze horen bij Jezus, ze ontmoetten elkaar niet voor niets 
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ooit op die berg (Luc. 9:28-36). Maar het wonder is, dat Elisa, de opvolger, die mantel krijgt. En 
blijkbaar ook wat hij gewenst heeft: een ‘dubbel deel’ van de Geest van Elia. Dat dubbele deel, dat 
moet het deel van de oudste zoon zijn, die volgens oudtestamentisch erfrecht (Deut. 21:17) een 
dubbele portie kreeg, omdat ‘ie ook meer verplichtingen had: het bedrijf voortzetten, voor jongere 
broers en zussen zorgen.  
 
Voor Elisa moet die wens, een ‘dubbel deel’ van Gods geest te krijgen, wel te maken hebben met het 
besef, echt de plek in te moeten nemen van die grote knecht van God. En het lukt hem! Elisa doet 
alle tekenen van Elia dunnetjes over, en groter: waar Elia zorgt dat een kruik nooit leeg raakt, zorgt 
Elisa dat ‘ie blijft stromen tot alles in het huis vol is; waar Elia een ziek kind geneest, wekt Elisa een 
overleden kind tot leven. Over de top, zeker, maar krachtig tegengif tegen de gedachte dat het altijd 
maar minder wordt, dat de nieuwe generatie het vast minder zal doen dan de vorige.   
 

* * * 
 
Bij Jezus kan dat natuurlijk niet. Wie kan nu in zijn schaduw staan? Wie kan zijn werk nu voortzetten? 
Wat we ook doen, hij blijft toch gemist worden, een lege plek? Wat kan die Geest daar nou aan ver-
anderen, een zuchtje wind, een vlaagje inspiratie? En toch: dat is precies het verhaal van vandaag: 
dat kan, dat mag je geloven, dat wordt jou toegezegd. Er is die vreemde tekst, waarin Jezus zegt dat 
zijn leerlingen ‘grotere dingen zullen doen dan hij’ (Joh. 14:12), een tekst waar de theologen geen 
raad mee weten omdat Jezus toch het summum van alles is. Maar hij zegt het zelf.  
 
Dat is het geheim van de ware leider, inspirator, voorganger: die is niet bang om overtroefd te 
worden, die is niet jaloers mocht zijn opvolger het beter doen. Die gaat het om de zaak. En als 
mensen in de Geest de bergen weten te verzetten die Jezus in zijn leven liet staan – des te beter! 
Denk dus niet te klein over jezelf. Geloof niet dat het waar is, dat God vroeger dichterbij was en 
steeds meer wijkt uit deze wereld. Geloof in de Geest, die werkt op zoveel manieren die wij niet 
onderkennen, maar waarin God aanwezig blijft. Vier deze dag, niet als een treurdag rond een 
afscheid maar als een feestdag, omdat Hij, in de Geest, altijd bij ons blijft.  
Amen. 
 


