
 1 

Verkondiging donderdag 13 mei 2021     Hemelvaartsdag 
De Schutse  
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Lucas 24:49-53 – Handelingen 1:1-11 
 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
In mijn eerste gemeente ging eens een oud-predikant voor – oud in de dubbele zin van het woord, 
voormalig, maar ook zeer oud. Ik zat in de kerkbank en hoorde met stijgende verbazing zijn preek 
aan: ‘… en als ik dan denk aan al die mensen die er niet meer zijn, al die mensen die ik naar het kerk-
hof begeleid heb…’. Ik weet al niet meer waar het over ging, maar deze zin heb ik vastgehouden, de 
nostalgie droop ervan af, en ik, eind twintiger, ergerde me wild. Wat heb ik daaraan, dacht ik, wat 
moet ik met al dat terugkijken, daar koop ik niks voor, ik leef nu. En ik weet nog dat ik dacht: ‘Ik hoop 
niet dat ik zo ga denken en preken’. 
 
Dat hoop ik nog steeds! Maar naarmate ik ouder word begrijp ik er wel iets meer van, en ervaar ik 
ook zelf de enorme zuigkracht van het verleden. Op het moment dat je meer verleden dan toekomst 
met je meedraagt, wordt de neiging groter om je op dat verleden te blijven richten. Om vast te hou-
den aan wat was, om dat tot norm te maken, te idealiseren, daarin te blijven hangen.  
 
Begrijp me goed: terecht dat we zuinig zijn op het verleden. Ik heb iets met geschiedenis (mijn vader 
was geschiedenisleraar), ik luister graag naar verhalen van oude mensen over vroeger. Het is belang-
rijk dat wat er nog is aan verleden in de herinnering van mensen, bewaard wordt in verhalen en 
geschriften, we hebben dat rond de herinnering aan de Bevrijding weer beleefd in de media –
schande dat ‘Andere Tijden ’bij de publieke omroep wordt wegbezuinigd, teken de petitie! Dat is 
allemaal goed, en het is ook bijbels. ‘Gedenken’ is een bijbels kernwoord dat aangeeft dat wat 
gebeurd is, ertoe doet, dat daden in het verleden wel degelijk betekenis hebben voor de toekomst.  
 
Maar er is wel verschil, met welke blik je naar het verleden kijkt. Dat wordt mooi verwoord in een 
gedicht dat deze week bij toeval mijn pad kruiste – misschien, mij ‘toeviel’. Het gaat over twee 
mensen die een treinreis maken, ze zitten tegenover elkaar dus reist de een vooruit, de ander 
achteruit. Dat maakt een wereld van verschil: 
 
 We zien dezelfde dingen wel, 
 maar ik heel traag en zij heel snel. 
 Zij kijkt tegen de toekomst aan, 
 ik zie wat is voorbijgegaan. 
 
Je moet een dichter zijn om dat wat iedereen wel weet, te verwoorden en een betekenis te geven. 
Mijn streekgenoot Willem Wilmink, van wie dit gedicht is, maakt er twee levenshoudingen van, een 
gericht op het verleden en een gericht op de toekomst.  
 

* * * 
 
Dit alles als inleiding op het Hemelvaartsverhaal. Want dat is me toch een verhaal dat zou kunnen 
druipen van nostalgie! Jezus gaat zijn leerlingen verlaten. Hij kan niet bij ze blijven, hij neemt af-
scheid. Mijn hemel, dat kan toch helemaal niet! Ik kan me voorstellen dat de leerlingen de schrik om 
het hart sloeg, en de paniek toesloeg: hoe nu verder?! Ze hadden immers al een keer afscheid van 
hem moeten nemen, bij zijn kruisdood. Althans, dat dachten ze. De vreugde van de Paasochtend was 
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nu juist dat het niet voorbij was, dat hij erbij zou blijven, dat hij de Levende in hun midden was. En er 
zijn ontmoetingen geweest, verschijningen, momenten waarop ze zijn aanwezigheid ervoeren. Lucas, 
onze zegsman vanmorgen, vertelt ons daar twee keer over: aan het slot van zijn evangelie, en aan 
het begin van zijn ‘deel twee’, de Handelingen der apostelen. We hoorden beide gedeelten. 
 
En dan blijkt het met die nostalgie enorm mee te vallen! Althans, in eerste instantie. We horen hele-
maal niet van snikkend afscheid, van ‘blijf nog even bij ons’. Wel van een opdracht (net voor het stuk 
dat we lazen) om alle volken tot inkeer – ‘omkeer’ – te bewegen, en vergeving van zonden toe te 
zeggen. Nog één advies, namelijk om te wachten op kracht ‘uit de hoge’, en dan, terwijl hij hen 
zegent – het goede toezegt – gaat hij van hen heen en ‘wordt opgenomen in de hemel’. 
 
Jezus gaat naar de hemel – net als wij allemaal, toch? Nou nee. Dat is het verwarrende, en dat moet 
ik u toch nog maar even uitleggen, heb ik vast weleens vaker gedaan. In christelijk spraakgebruik is 
‘naar de hemel gaan’ een heel gewone uitdrukking, het is ongeveer hetzelfde als sterven. Maar in de 
bijbel is de hemel niet de plek van de ‘overleden zielen’. U zult nergens vinden dat wie sterft ‘naar de 
hemel gaat’, behalve in een paar heel uitzonderlijke gevallen waarvan dit de bekendste is. De hemel 
is in de bijbel niet de plaats van de doden, het is de plaats van God; zijn ‘machtsbasis’, zijn ‘uitvals-
basis’ zo u wilt. De ‘plek’ – ik zet dat tussen aanhalingstekens want het is een manier van spreken, je 
kunt die plek niet op een kaart van het heelal aanwijzen – de plek waar Hij regeert, waar zijn wil al 
gebeurt – uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde, dat bidden we immers.  
 

Even terzijde: waar blijven de doden dan, als het niet de hemel is? We geloven toch dat ze 
‘bij God bewaard zijn’ zijn? Zeker, wat mij betreft. En daarover graag een andere keer. Maar 
daar zijn andere woorden voor, het woord ‘hemel’ is allereerst de plek van God. 

 
Wat er dus gebeurt met Jezus, is niet dat hij gewoon naar de hemel gaat, maar dat hij ‘bij God gaat 
horen’ op een heel bijzondere manier. Dat hij ‘deel gaat uitmaken van het hemelse bestuur’. ‘Functie 
elders’ zou ik bijna willen te zeggen, ware het niet dat bij ons gebruikt wordt voor ‘wegpromoveren’, 
zorgen dat je er geen last van hebt, en dat is het bij Jezus nu net niet; van hem wordt gezegd dat hij 
de Levende is, en betrokken blijft bij ons op een heel speciale manier. Die ‘kracht uit de hoge’ die op 
Pinksteren naar ons toekomt, waar zou die anders vandaan komen dan uit de hemel, bij God en bij 
Jezus vandaan? 
 
Dat betekent, dat Jezus’ rol allerminst is uitgespeeld! Hij blijft er op verborgen manier bij. Zouden de 
leerlingen zich dat werkelijk gerealiseerd hebben? Je zou het haast denken, als we lezen dat ze in 
grote vreugde teruggaan naar Jeruzalem, en in de tempel bijeen komen om God te loven. Geen 
tranen, geen ach en wee, het is bijna onvoorstelbaar maar het staat er wel. 
 
In Handelingen schrijft Lucas, naar we aannemen een paar jaar later, het hele verhaal nog eens op, 
en dan een beetje anders. De belofte van ‘kracht uit den hoge’ wordt nu iets concreter, ‘doop met de 
heilige Geest’. Ook dat is voor menigeen nog vaag genoeg, dat valt mee hoor, daarover meer op 
Pinksteren.  
 
Wat Lucas in zijn tweede versie aanvult, dat is, de vraag van de leerlingen vlak voor Jezus van hen 
verdwijnt: ‘Ga je nu het koningschap herstellen over Israël?’ Wat bedoelen ze daarmee? Gaat het om 
de verwachting dat Jezus als een politieke leider de macht zal grijpen, de Romeinen zal verdrijven, 
een nieuw koninkrijk Israël zal stichten zoals er anderhalve eeuw daarvoor ook een tijdje was, onder 
de Makkabeeën? De vraag van de leerlingen wordt vaak afgedaan als niet ter zake. Als je goed leest 
is dat niet zo, want in die veertig dagen heeft Jezus juist zijn leerlingen ingewijd in het koningschap 
van God, dat was het thema van zijn onderricht (Hand. 1:3). Dus is het logisch dat ze, als hij van hun 
weggaat, vragen: nu concreet, Jezus, wanneer komt nu dat Koninkrijk van God dat je gepreekt hebt? 
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Het is dus niet zo, dat wat Jezus wil zou heel iets anders zijn, veel dieper, veel geestelijker. En dat de 
leerlingen terugblikken, nostalgisch, en terugverlangen naar een zelfstandig Judea, onafhankelijkheid 
door opstand en revolutie. 
 
Maar ik denk dat ze zó simpel niet zijn, en dat hun vraag precies to the point is: Wanneer komt nu dat 
Koninkrijk van God, dat je gepreekt hebt en dat je al vanaf het begin preekt: keer je om, geloof de 
blijde boodschap, kies voor het koningschap van God dat in Jezus begonnen is. Nou dan, als dat 
koningschap zelfs door de dood van Jezus niet tot staan gebracht wordt, mag het dan ook alsjeblieft 
werkelijkheid worden?! Ik vind dat een prima vraag, en zelfs een vraag waar ik geregeld mee worstel: 
wanneer, hoe lang nog, wanneer komt er een einde aan onrecht, aan geweld, aan mensonterende 
situaties waar we wekelijks mee geconfronteerd worden?  
 
Jezus’ antwoord is niet afwijzen. Hij zegt niet: ‘Waar heb je het over, dat is niet mijn doel’. Het ant-
woord is: ‘De timing is niet aan jullie, laat dat nou aan God over’. Maar beperk jij je tot wat wezenlijk 
is voor jou. Hij herhaalt de opdracht: straks zullen jullie kracht ontvangen, en van mij getuigen, dicht-
bij beginnen en tot aan de einden der aarde. Dat is een opdracht: de leerlingen zullen dat moeten 
gaan doen. Want hoezeer Jezus ook betrokken blijft, hij gaat wel weg! Hij neemt afstand. Hij geeft 
het uit handen, aan mensen, zijn leerlingen: aan ons! 
 
Maar, zo schrijft Lucas, de leerlingen blijven naar de hemel staren. Ik denk dat Lucas in dat moment, 
van die leerlingen die Jezus nastaren naar de hemel, iets heeft beschreven van die hang naar het 
verleden. Ik lees daarin de twijfel van ‘en nu, wat nu’? Onthand zijn met die opdracht. Terugver-
langen naar de tijd dat Jezus bij hen was en hen concrete opdrachten gaf. Nu is het niet anders dan 
‘hem verkondigen’. Dat koninkrijk van gerechtigheid en vrede, dát verhaal moet doorgaan. Alles waar 
Jezus zich voor ingezet heeft, dat moet niet blijven liggen op het moment dat hij niet meer op aarde 
rondloopt. Dat wordt van de leerlingen van Jezus gevraagd: niet een gedenkplaats inrichten, geen 
Jezus-museum of monument, en zeker niet naar de hemel blijven staren. Toch is die neiging er: Lucas 
haalt er zelfs twee engelen bij om dat de leerlingen uit hun hoofd te praten. Ze mogen Jezus geden-
ken, zeker, maar wat is bijbels gedenken? “Het verleden in het heden tot gelding brengen, opdat er 
toekomst is.” Niet terugkijken om het terugkijken, maar herinneren om vooruit te kijken, dat is onze 
opdracht bij Hemelvaart. 
 
Terug naar de treinreizigers van Willem Wilmink: 
 
 Van nieuw begin naar nieuw begin 
 rijdt zij de wijde toekomst in 
 en ik rij het verleden uit. 
 En beiden aan dezelfde ruit. 
 
Wilmink maakt er altijd wel weer iets grappigs van, maar daaronder zit iets wezenlijks. De ‘zij’ in dit 
gedicht heeft de juiste instelling. Die gaat verwachtingsvol de toekomst tegemoet. ‘Blijf niet staren 
op wat vroeger was’ (Jesaja 43:18-19) zou haar tekst kunnen zijn. De ‘ik’ hangt nog aan het verleden, 
wil niet weten van een nieuwe oriëntatie, reist met de rug naar de toekomst. Ik geef toe, dat is 
verleidelijk, en wordt steeds verleidelijker naarmate je ouder wordt. Maar toch niet doen. Laat die 
‘ik’ zich maar omkeren en naast haar gaan zitten en vooruitkijken, ‘van nieuw begin naar nieuw 
begin, de wijde toekomst in’.  
Amen. 

 


