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Gemeente van onze Heer,
Zal The Passion Hemelvaart een even grote klassieker kunnen worden als de klassieke Passion over
het lijdensverhaal van Jezus? We gaan het zien, vanavond, als KRO-NRCV in samenwerking met onze
eigen landelijke PKN het Hemelvaartsverhaal gaat uitzenden. Ik waardeer de poging, maar ik betwijfel sterk of het zo’n succes zal worden. Er is nogal een verschil in intensiteit tussen beide verhalen.
Het lijdensverhaal van Jezus raakt op zoveel manieren aan het menselijk leven: zoveel mensen herkennen hun eigen verdriet en lijden, dat van hun naasten of dat van de wereld, in dat verhaal van
Jezus. Of hun eigen schuld, hun eigen falen, de schuld waarvan het verhaal belooft dat die weggedragen wordt in en door het lijden van Jezus. Dat heeft een diepgang die je tot op de dag van vandaag kan raken en ontroeren – mij tenminste. Het heeft fantastische Passiemuziek opgeleverd, de
Matteüspassion maar nog veel meer, en de veertien kruisstaties in bijna elke katholieke kerk, en
weet ik wat meer aan beeldende kunst.
Om eerlijk te zijn: daar kan de geschiedenis van hemelvaart niet aan tippen. Terwijl het verhaal van
Jezus’ lijden en sterven (en opstaan) in elk van de vier evangeliën voorkomt, hebben we hemelvaart
enkel en alleen te danken aan de apostel Lucas, de schrijver van het gelijknamige evangelie (waar
hetzelfde verhaal ook al in voorkomt, helemaal aan het eind, Luc. 24:49-53). Maar Lucas schreef ook
het vervolg, het boek Handelingen, en daarin begint hij weer met datzelfde verhaal. Hij heeft op die
manier veel betekent voor de ‘structurering’ van het kerkelijk jaar. In ons bericht lazen we over
veertig dagen van verschijningen, waaraan een eind komt wanneer Jezus ten hemel vaart.
Lucas moet een systematisch, georganiseerd mens geweest zijn. De andere evangeliën doen er niet
zo moeilijk over, dat Jezus na zijn opstanding zo hier en daar nog eens verschijnt aan leerlingen: in de
graftuin, of waar ze bij elkaar zijn, of bij de Emmaüsgangers thuis, of nog een keer voor Thomas die
er de eerste keer niet bij was, en op zeker moment dan ebt dat weg en gebeurt dat niet meer.
Matteüs eindigt met Jezus’ slotwoorden, en je vraagt je af ‘en dan?’ Marcus had oorspronkelijk al
helemaal geen slot, en zelfs geen verschijningen van Jezus, die had alleen maar het lege graf, en
iemand anders heeft de noodzaak gevoeld om iets aan te vullen. Maar Lucas markeert dat moment –
tot die Hemelvaartsdag, en dan wordt het anders. Wat natuurlijk allerlei vragen oproept. ‘Was’ Jezus
dan op aarde gedurende die veertig dagen? Sliep Hij ergens?! Dat lijkt toch eigenlijk niet zo te zijn.
We weten alleen dat Hij enkele keren verscheen en dan ook bijvoorbeeld door dichte deuren heen
ging (Joh. 20:19). En dat verschijnen blijft Hij overigens doen – Paulus overkomt zoiets nog eens een
keer bij Damascus, duidelijk na die periode van veertig dagen. Maar goed, Lucas wil toch een beetje
orde aanbrengen, wil een moment markeren waarop het anders verder gaat met de volgelingen van
Jezus dan in die eerste dagen na Pasen. Zonder Hem moeten ze verder – nou ja, zonder Hem? Da’s
de vraag.
Want Lucas vertelt ons ook het Pinksterverhaal, over de gave van de Geest. Die Geest kent de
evangelist Johannes ook; op de dag van de opstanding blaast Jezus op zijn leerlingen (Joh. 20:22) en
zegt: Ontvang de Heilige Geest’ Psaen . Maar Lucas doet dat allemaal wat georganiseerder, en dan
zet hij het zo neer dat er net als vóór Pasen ook ná Pasen een bijzondere periode is van veertig dagen
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– zodat er nog tien dagen wachten overblijft naar Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen. Door Lucas
zitten we hier, en vieren wij Hemelvaart op donderdag.
Maar veel belangrijker: wat wil hij ermee zeggen, met dat markeren van het moment van Hemelvaart? Van Caro Houtkoop, of liever gezegd via haar van haar kleindochter, hoorde ik een sterke
vraag: als Jezus weer leeft, waarom gaat ‘ie dan naar de hemel, want naar de hemel ga je alleen als je
dood bent? – slimme meid! Daar mag u best even over nadenken… Wie gaan er naar de hemel
zonder dat ze gestorven zijn?
Het zijn er maar enkelen. De eerste is Henoch, uit die generaties van net na Adam. De zevende
generatie zelfs, prachtig rond en heilig getal. En Henoch ‘wandelde met God’, staat er letterlijk, of,
Nieuwe Vertaling, ‘leefde in verbondenheid met God’. Twee keer wordt dat gezegd, en dan horen
we: ‘hij was niet meer, doordat God hem wegnam.’ Er staat niet dat hij stierf. Blijkbaar heeft dat nietsterven maar wel bij God zijn iets te maken met een bepaalde levenswandel, gericht op God.
Het verhaal van de ander, dat
lazen we. Dat is even spectaculair! Ik heb gezocht of Hollywood het ooit verfilmd heeft, met
die vurige paard-en-wagen en zo,
ik geloof van niet. Ik vind alleen
maar animaties en geen echte
verfilming. Misschien maar goed
ook, het gaat niet om dat spektakel, er wil iets mee gezegd zijn.
De crux bij dat verhaal van Elia –
en Elisa – is: gaat het wel door?
Elia is een man die als geen
ander, streng en compromisloos,
de geboden van God heeft verkondigd. Soms een tikje té compromisloos, voor mijn gevoel, maar dat
doen we een andere keer. Honderd procent geconcentreerd op de wil van God, sterk gekant tegen
het dienen van andere goden, met name die ene, Baäl, de god van productie, consumptie en welvaart. Zijn God, onze God, is de God van gerechtigheid.
Maar Elia’s ambt gaat aflopen. Hij heeft een diepe crisis gehad, een gebrek aan vertrouwen in zichzelf
en ook wel in God, en God heeft al een opvolger voor hem aangewezen. Die opvolger, Elisa, loopt
met hem mee op zijn afscheidstournee. Elia laat nog één keer zien waar hij toe in staat is: met zijn
mantel dubbelgevouwen slaat hij op het water en er ontstaat een pad door de Jordaan, zoals ooit
Mozes met zijn staf de Schelfzee spleet. En dan mag Elisa nog één wens doen. ‘Wat wil je nog als
afscheidscadeau?’ Hij vraagt: ‘laat mij dubbel in uw geest delen’. Dat is, moet u weten, niet de vraag
naar dubbel zoveel geestkracht als zijn leermeester Elia had, dat zou niet kunnen. Het is de vraag
naar een ‘dubbel deel’, zoals de oudste in een gezin destijds een dubbel erfdeel kreeg (Deuteronomium 21:17); dat had ‘ie ook nodig omdat hij bepaalde verplichtingen had, maar daarbij wordt hij
dus ook als oudste, de directe opvolger van de vader apart gezet. Zou Elisa dat kunnen zijn zou dat
gaan gebeuren? Elia durft het niet zomaar toe te zeggen, ‘je vraagt iets moeilijks’.
Dat is dus de spannende vraag: is Elisa echt de opvolger, de ware gezant van God in de plaats van
Elia. Met andere woorden: gaat het dóór?! Of zakt het nu in, nu die krachtige vertegenwoordiger van
God het veld moet ruimen? Dat is altijd de vraag in organisaties bij goede mensen op een plek,
mensen die ertoe doen, of dat nu de directeur van een bedrijf is, of de man of vrouw die zoveel sfeer
brengt, de regelfiguur die alle lijntjes bij elkaar brengt: kunnen we zonder ze? In de kerk hebben we
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ze ook, mensen van wie je denkt, ‘o jee, dat die toch eens wegvalt, te oud is, er genoeg van heeft, of
gaat verhuizen, wat dan ook: hoe dan verder? Dat overleven we niet’.
Als dat al geldt voor mensen, gewone mensen op sleutelposities, hoeveel te meer dan wanneer Elia,
hoeveel te meer wanneer Jezus zijn leerlingen gaat verlaten. En zo snel al! Die veertig dagen, dat mag
een idee van Lucas zijn, maar het lijkt er toch wel op dat Jezus niet is dóórgegaan met verschijnen
aan zijn leerlingen, dat hield op. Hij liet zich zien als de Levende, maar dat wilde blijkbaar niet zeggen
dat hij voortging met zijn leven hier op aarde. Zijn bestaan was anders. Blijkbaar is het geen zwartwit, niet 0 of 1, maar is er nog iets meer dan leven of dood, zijn er onder de doden die onder ons niet
als dood gezien worden – en misschien moet je ook zeggen dat er leven is, dat die naam niet waard is
Als Jezus dat afscheid aankondigt, zie je bij de leerlingen geen spoor van paniek of zelfs maar treurigheid dat Jezus hen gaat verlaten. De weemoedigheid zit een beetje bij sommige liederen die we
daarover zingen, maar dat ligt bij ons. Wel hebben ze een vraag aan hem: wanneer komt het nu
helemaal goed, met dat koninkrijk – of koningschap – van God. Dáár hadden ze met Hem over
gepraat. Dat was het gespreksonderwerp geweest in die laatste dagen! En je zou zo vreselijk graag
willen dat daar nou eens wat meer over geschreven was door Lucas, of wie dan ook. Hoe Jezus dat
voor zich zag, hoe Hij meende dat het zou gaan zonder Hem.
Daar zitten twee kanten aan. Het eerste is: wie kan en mag het werk voortzetten? Dat speelde bij
Elisa en Elia, en daar is het antwoord van Elia: als jij, Elisa, mij naar de hemel ziet omhoogvaren, dan
wordt je wens vervuld, dan krijg je wat je gevraagd hebt, dat dubbele deel van mijn geest. En dat
gebeurt! En hoe! Enerzijds alle eer aan Elia, die in een wagen met vurige paarden ten hemel mag
varen! Anderzijds, de mantel blijft achter, en Elisa pakt die op en doet wat hij moet doen, alsof hij het
wil uittesten. Ook hij slaat op het water van de Jordaan, en het werkt! Ook voor zijn woord en gebaar
wijken de wateren, en de profeten die erbij staan erkennen het: de geest van Elia is op Elisa, hij is de
opvolger, het verhaal gaat door.
Hoe gaat dat bij de leerlingen? Wordt hun ook een volmacht nagelaten? Wis en waarachtig! Want
ook zij zien Jezus ten hemel varen – en daarbij zal de schrijver zeker aan het verhaal van Elia en Elisa
gedacht hebben. Ze zien Jezus ten hemel varen, als een teken dat de volmacht op hen overgaat.
Ze zien hoe Hij in een wolk verdwijnt. Is de hemel dan ‘daarboven, achter de wolken’? Nee, niet
letterlijk, het is een beeld. Alsjeblieft, anders krijgen we dat verhaal van Gagarin, de eerste kosmonaut, die kwam vertellen dat God niet bestaat omdat hij ‘daar boven in de hemel’ niet te vinden was.
Nee, zo simpel is het niet. Maar als wij over God en het goddelijke praten, dan kijken wij algauw
omhoog. Bergen zijn plekken waarop God zich openbaart, en wolken – die zijn een soort teken van
Gods aanwezigheid (denk aan die wolkkolom in de woestijn) en tegelijk van zijn verborgenheid. Een
wolk kun je zien, maar in een wolk zie je niks, denk aan mist, het verhult ook. Het is beeldspraak.
Jezus gaat van ons heen, maar hij blijft ‘de levende’! Dat geldt al voor Elia. Die heeft na zijn hemelvaart in de Joodse traditie een carrière gemaakt, waarbij zijn toch ook niet geringe aardse loopbaan
verbleekt. Elia is degene die komen zal (denk aan het slot van het boek Maleachi) vóór de grote Dag
van de Heer. Hij zal het volk komen waarschuwen. Sommigen zagen Johannes de Doper als de teruggekeerde Elia, maar ook de verdere Joodse traditie laat hem geregeld opduiken. Bij een Pesachmaaltijd wordt een extra bord en stoel neergezet, voor als Elia komt, dan kan ‘ie zo aanschuiven. Sinds
vorig jaar hebben wij voor zo’n transitie in Nederland een uitdrukking, die bij mij deze week weer
bovenkwam.
Functie elders... Maar dan niet in de zin van ‘op een zijspoor gedirigeerd’, maar integendeel, op een
andere plek, op een ander niveau, nog steeds actief voor hetzelfde waar hij altijd voor stond. Zo is
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het bij Elia’s vertrek, zo is het ook bij Jezus’ vertrek. Hij is weg, maar tegelijk, Hij blijft betrokken, en
actief.
Dat brengen we op formule met ‘de Heilige Geest’. En dat komt volgende week. Maar tegelijk krijgen
zijn opvolgers, de apostelen, zijn leerlingen, zijn navolgers, daarmee de ruimte om op hun manier
datzelfde voor te staan.
Ze moeten aan de slag. Ze moeten vooral niet naar de hemel blijven staren – en dat staat voor mij
voor ‘alleen bezig blijven met wat geweest is, met wat Jezus deed’. Ze moeten in het nu met hun
opdracht aan de slag en die zal draaien rondom de dingen die Hij ze aanreikte. Recht, en vrede, en
dat koningschap. De leerlingen verwachten dat koningschap ‘voor Israël’ en dat klinkt een beetje
naar restauratie, herstel, nostalgie, nationalisme misschien zelfs: de Romeinen eruit gooien, het
koningshuis van David herstellen, wie weet zelfs make Israël great again. Ze zullen gauw genoeg
beseffen waar dat koningschap nu werkelijk over ging: over Jezus volgen, vrede houden onder elkaar,
genezingen zelfs een enkele keer, en het verhaal vertellen aan wie het maar horen wil, grenzen doorbreken, al die dingen.
Dus Hemelvaart, al is het niet het meest intense feest van de Kerk, het gáát wel ergens over. Dat wij
het zonder Jezus in ons midden moeten doen, en dat we het kunnen – met zijn hulp in de vorm van
de Geest.
En dat Hij weerkomt…! Ja, dat is een spannende. Wanneer? En hoe? Op de wolken, precies zoals Hij
van jullie ging? Maar als dat nu eens een beeld is? En als nu duidelijk is geworden dat oorspronkelijke
gedachte van een einde der tijden binnen één generatie, niet waar geworden is? Ik hoor dat in
sommige kringen de Wederkomstgedachte zo sterk is, dat de zorg voor de aarde erbij inschiet: ja, als
je zeker weet dat Jezus’ terugkomst binnen tien of vijftien jaar zal geschieden, wat zul je je dan nog
druk maken over de opwarming van de aarde over vijftig of honderd jaar?!
Het lijkt mij goed dat wél te doen. Dat zorgen maken bedoel ik. En om net als Luther, naar verluidt,
dat appelboompje toch vandaag maar te planten, ook als je de komst van de Heer morgen verwacht.
Want dat is het: leven in verwachting en in hoop op het koninkrijk, maar je weet niet wanneer en je
niet weet hoe, en dus die verwachting draag je altijd bij je. En dat maakt je extra verantwoordelijk
voor deze aarde, dit leven, en de mensen die ons gegeven zijn.
Amen.
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