
Donderdag 30 mei 2019 * Hemelvaart * Mariënkroon  

preek * Handelingen 1, 1 – 11 / Lucas 24, 49 – 53 / 2 Koningen 2, 1 - 15 

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

100 dagen telt de cyclus van Pasen, bijna 1/3 van het jaar. 

Het Paasfeest, het hoogtepunt staat in het midden. 

Vooraf is er een periode van bezinning en inkeer in de 40dagentijd 

en na Pasen volgt een periode van vrolijkheid en feest. 

 

Vandaag vieren we de 40e dag van Pasen. 

In de Joodse traditie wordt het getal 40 nogal eens  

verbonden met leren en onderwijzen. 

Ook in de vroeg-christelijke traditie bestond dit verband: 

in de 40 dagen voor Pasen werd je door onderwijs voorbereid op de doop. 

Zo worden de 40 dagen na Pasen, de tijd van de verschijningen van Jezus 

ook gekarakteriseerd als een tijd van leren. 

 

De leerlingen leren dat Jezus, die door de mensen verworpen is, 

aan God toebehoord en dat zelfs de dood dat niet kan verstoren. 

Ze leren dat Jezus koning is, maar niet op de manier die ze gewend zijn 

en dat zijn Koninkrijk anders is dan een politieke macht op aarde. 

 

Als ze dat geleerd hebben, zijn ze zover dat ze van Jezus kunnen getuigen. 

Dan hebben ze Jezus' verschijning niet meer nodig, 

en kunnen ze afscheid nemen van zijn aardse verschijning. 

Met Hemelvaart begint de periode van verwachting  

dat deze koning Jezus eens terug zal komen op de wolken. 

 

Je zou dus kunnen zeggen dat Hemelvaart eerder een feest is  

van toekomst, van verwachting, dan van het verleden en van afsluiten. 

 

De wolken waarvan sprake is in het verhaal uit Handelingen 1, 

die kunnen ons makkelijk het zicht benemen op wat er nu eigenlijk aan de hand is. 

Voor je het weet blijf je hangen in het beeld van een soort ruimtevaart, 

waarbij een man op een wolkje loodrecht omhoog stijgt,  

als ware het een majestueuze raket. 

 

Maar die wolk vertelt een ander verhaal: 

die wolk vertelt het verhaal van Gods aanwezigheid, 

een aanwezigheid als een geheim, zichtbaar en toch niet, tastbaar en toch niet. 

Zoals er een wolk om de berg Sinaï was toen Mozes daar was, 

om de aanwezigheid van de Eeuwige aan het oog te onttrekken 

en zoals de Eeuwige in een wolkkolom meetrok met het volk door de woestijn, 

zo is de Eeuwige verborgen aanwezig in de wolk bij Hemelvaart. 

 

Bij de Hemelvaart van Elia zijn er geen wolken  

maar een wagen en paarden van vuur. 

Een heel ander beeld, een heel andere sfeer, 

Dit is een apocalyptisch beeld dat duidt op strijd, 

strijd tussen de God van Israël en de afgoden. 

De wet en de profeten zijn een voortdurend verzet tegen afgoden, 

een strijd die bij Elia rond zijn dood nog zichtbaar is. 

  

Wetend dat zijn einde naderde heeft Elia Elisa weggestuurd, 

tot 3x toe zelfs, maar Elisa weigert te gaan. 

Zoals Ruth zich niet weg liet sturen door haar schoonmoeder, 

zo laat Elisa zich niet wegsturen door Elia. 

 



Dan mag Elisa een verzoek doen. 

Zoals Salomo geen rijkdom of een lang leven vraagt, maar wijsheid, 

zo vraagt Elisa iets dergelijks: een dubbel deel van de geest van Elia. 

Een dubbel deel, dat is het erfdeel van de eerstgeborene. (Dt 21, 17) 

Dat wil Elisa blijkbaar voor Elia zijn: de eerstgeborene die na hem komt, 

zijn erfgenaam, zijn opvolger. 

Elia kan dit niet zelf geven, het is een erfenis die van de Eeuwige komt. 

 

Als Elisa zal zien hoe Elia gaat, dan mag hij weten dat zijn wens, zijn gebed verhoord is. 

En zo gebeurt het. De profetenmantel van Elia wordt voor Elia en  met die mantel ook zijn geest. 

Het ambt van profeet is doorgegeven. 

Ook dat is een belangrijk aspect van Hemelvaart: geen stilstand, maar het gaat door. 

Elisa neemt het werk van Elia over. De leerlingen mogen het werk van Jezus voortzetten. 

 

Het einde van het Lucas-evangelie ademt weer een heel andere sfeer dan 2 Koningen en Handelingen. 

Hier geen wolken en ook geen vuur. 

Jezus heft zijn handen en zegent zijn leerlingen ten afscheid. 

En al zegenend gaat hij van hen heen. 

Een zeer kort en bondig verhaal zonder enige opsmuk of tierelantijnen. 

 

Het verschil met Handelingen is opmerkelijk omdat deze twee boeken van dezelfde auteur zijn. 

Aan het eind van het evangelie wordt verteld van vreugde en van lofprijzing in de tempel. 

In Handelingen staren de leerlingen naar de hemel 

en de tijd erna zijn ze bij elkaar in een huis, in gebed. 

Hier komt de vreugde pas bij het verhaal van Pinksteren. 

 

Een verklaring voor of uitleg van dit verschil is lastig te geven. 

Misschien doet het er ook niet zoveel toe. 

Het gaat erom dat Jezus terugkeert naar de hemelse Vader 

en dat dat niet het einde is, maar nieuw begin. 

Het verhaal van God en mensen gaat verder. 

 

En zo is het steeds: na Elia kwam Elisa, 

na Jezus mochten zijn leerlingen getuigen van wat ze hadden gehoord en gezien 

en nu klinken deze woorden nog steeds, 

voor ons en wij mogen ze doorgeven aan anderen. 

 

Hemelvaart, wat er precies gebeurt is, is niet te weten,  

maar dat geeft niet, het gaat om de kern: thuiskomen bij God. 

Zoals Mozes en Elia aan het einde van hun leven  

op bijzondere wijze bij God thuis mogen komen,  

zo mag ook Jezus nu op bijzondere wijze thuis komen bij God. 

 

Een wolk onttrekt Jezus aan het zicht, maar daarmee wordt Hij niet onzichtbaar, 

integendeel, de wolk vertelt ons hoe Jezus, hoe God verborgen aanwezig is 

en zal blijven. 

 

En zo is het vandaag de dag nog steeds: God is verborgen aanwezig, 

We horen de verhalen over liefde en trouw, 

maar helemaal te vatten is het niet, je kunt er nooit precies de vinger op leggen. 

Het blijft iets van een mysterie, wel een mysterie dat ons leven diepte geeft, basis en ruimte. 

 

Als we Hemelvaart vieren, is er de vreugde omdat Jezus nu echt op zijn plaats is, 

is er de vreugde om de belofte die deze dag inhoudt: 

belofte dat Jezus ons is voorgegaan, belofte dat Jezus eens terug zal komen 

en belofte dat God ons nooit alleen laat, maar zal zegenen met zijn Geest. 

Moge het zo zijn. 


