Hemelvaart, 5 mei 2016
BIJBELLEZINGEN
Lucas 24:50-53 NBV
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen.
Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen [en werd opgenomen in de hemel].
Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in
de tempel waren en God loofden.
Handelingen 1:1-12 NBV
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het
begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de
Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.
Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is
Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.
Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot
de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie worden gedoopt met de Heilige Geest.
Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap
over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht
heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar
wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat
ze Hem niet meer zagen.
Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee
mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie
Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

PREEK
Laatst las ik een artikel over drie miljardairs met grote ambities. Te groot
zelfs voor onze kleine planeet. Ze willen de ruimte in! Space cowboys Elon
Musk, Jeff Bezos en Richard Branson gaan hun private bedrijven richten
op de ruimtevaart. Op zoek naar mogelijkheden om Mars en misschien
nog andere planeten te koloniseren. Want op onze eigen aardkloot wordt
het te vol. Maar hun hoogste prioriteit is om een ‘ruimtebelevenis’ te creëren voor de rijken van deze
wereld. Zevenhonderd mensen met vermogen hebben inmiddels al toegezegd 200.000 dollar te willen doneren. Helaas niet om weeskinderen opvang te bieden, of armoede te bestrijden. Maar wel om
een paar minuten gewichtloos te kunnen genieten van het uitzicht op aarde vanuit de ruimte. Kortom, ruimtevaart is een miljardenindustrie en telkens opnieuw verschijnen er artikelen en documentaires over. Ruimtevaart is hot. Maar hemelvaart is vandaag de dag niet interessant. Het staat ver af
van de meeste mensen. Wie hemelvaart viert, komt van een andere planeet!
Daar zijn allerlei oorzaken voor te noemen. Maar wat hierin naar mijn idee in elk geval meespeelt, is
ons taalgebruik. Want taal heeft invloed op ons denken, en op ons wereldbeeld. Het lijkt er soms op
dat het wetenschappelijke spreken over de ruimte – of het heelal – concurreert met het Bijbelse
spreken over ‘hemel’. Ik herinner aan een beroemd voorbeeld. In 1961 was de Russische astronaut
Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte, en de eerste die een ruimtereis rondom de aarde maakte.

De leider van de toenmalige Sovjet-Unie, Chroesjtsjov, gebruikte dit als een aanleiding voor atheïstische propaganda. ‘Gagarin heeft God niet gezien.’ Alsof God zich ergens in het heelal zou bevinden,
en je Hem zou kunnen ontmoeten als je maar ver genoeg de ruimte in vliegt! En alsof hemelvaart
betekent dat Jezus als een soort raket opsteeg. Dwars door de wolken heen, zo de stratosfeer in.
Maar het ruimtelijke ‘omhoog’ van de hemelvaart raakt niet de kern ervan. De kern van hemelvaart
is dat Jezus de verborgenheid van God binnenging. Jezus werd opgenomen in een andere dimensie,
de dimensie van God.
Voor veel mensen is het nieuw en onwennig om in deze termen te denken over de hemel, en over
hemelvaart. Wij leven in een tijd waarin in het publieke debat en in de media veel wordt gesproken
over de ruimte, de kosmos, het heelal, en het universum. Dat is vertrouwde taal voor veel mensen.
Maar het woord ‘hemel’ zegt hun weinig. Hooguit denken ze hierbij aan iets als het hiernamaals.
Misschien herken jij dat op sommige momenten ook bij jezelf, of bij mensen om je heen. Wij worden
immers allemaal beïnvloed door de vanzelfsprekendheden van een meerderheidscultuur die het
spreken over God en hemel (enz.) achterhaald en irrelevant vindt.
Er bestaat trouwens wel een wat merkwaardige uitzondering op deze regel, een die steeds invloedrijker wordt. En dat is de subcultuur van ‘computernerds’: specialisten die zich bezighouden met virtual reality. Computerprogrammeurs die zich richten op het verkennen en koloniseren van de digitale
ruimte, oftewel cyberspace. Onderzoekster Martine Wertheim spreekt in dit verband over de ‘spirituele’ aantrekkingskracht van cyberspace. “Het is een nieuwe vorm van het oude begrip ‘hemel’,
maar in een seculiere en technologisch gesanctioneerde vorm. Het volmaakte rijk wacht ons, zo
wordt ons verteld, niet achter de hemelpoort, maar achter netwerkpoorten: elektronische poorten
met de aanduiding ‘.com’, ‘.net’ en ‘.edu’.” Wertheim citeert allerlei virtual reality specialisten die
menen dat het Nieuwe Jeruzalem als een ‘virtuele werkelijkheid’ tot stand zal komen. “We zullen
cyberspace als het Paradijs ervaren.” Als het ons lukt om ons bewustzijn te verbinden aan een computer, dan worden we “schepselen van gekleurd licht in beweging, pulserend met gouden deeltjes
(…). We zullen allen engelen worden en voor eeuwig leven!”
De term ‘hemel’ is dus wel bekend in de wereld van cyberspace. Maar dan in de betekenis van een
technologisch paradijs. Men kent het woord hemel niet als de manier waarop God met Zichzelf is.
Cyberspaceverkenners herkennen en erkennen de hemel niet als Gods ‘ruimte’, Gods dimensie van
de werkelijkheid. Ik denk dat het juist in deze tijd waarin wij leven belangrijk is om het veelzijdige
Bijbelse spreken over ‘hemel’ te herontdekken. Dit kan ons een rijker beeld geven van wie God is.
En het helpt ons om de betekenis van de ‘hemel’-vaart beter te begrijpen.
Het woord ‘hemel’ en de uitdrukking ‘hemel en aarde’ komen veel voor in de Bijbel. De eerste zin van
de Bijbel verwijst naar ‘hemel’. En de laatste twee hoofdstukken, Openbaring 21-22, geven een beeld
van hoe de ‘hemel’ naar de aarde komt. In zekere zin is dat zelfs het verhaal van de hele Bijbel, in één
zinnetje samengevat: de hemel die afdaalt naar de aarde. Dat wil zeggen: God die naar de mensen
komt, genade die neerdaalt naar mensen die dit niet verdienen – om hen op te richten.
Ook Lucas vindt het woord ‘hemel’ belangrijk. Hij gebruikt dit woord ruim zestig keer in zijn twee
boeken. Dus in het evangelie dat naar hem is genoemd, en in het boek Handelingen. In het Grieks
gaat het om ouranos; wij kennen dit woord als Uranus, de planeet. Bij Lucas lijkt ouranos soms alleen
de hemelkoepel boven ons aan te duiden, dus de zichtbare hemel. In Lucas 9 vers 58 bijvoorbeeld
spreekt Jezus volgens de Nieuwe Bijbelvertaling over ‘vogels’, punt. Maar in de grondtekst staat hier
‘vogels van de hemel’. De Herziene Statenvertaling geeft dit weer als ‘vogels in de lucht’. Maar ik vind
‘vogels van de hemel’ toch een betere vertaling. Want ook al verwijst het woord hemel hier niet direct naar God, maar naar de hemelkoepel, er zit toch iets als een subtiele vingerwijzing in. De vogels
van de hemel kunnen ons doen denken aan onze Vader in de hemel. Het gezang, of de majesteitelijke
vlucht van de vogels van de hemel verwijst indirect naar de Schepper van hemel en aarde.

Dat besef is diep doorgedrongen in met name de Russisch-orthodoxe spiritualiteit. Tijdens atheïsmecampagnes in de voormalige Sovjet-Unie werden Russisch-orthodoxe boeren meegenomen in vliegtuigen die heel ver boven de wolken konden vliegen. ‘Zie je nou wel, er ís helemaal geen God in de
hemel!’ riep de piloot dan triomfantelijk. Waarop zo’n eenvoudige gelovige antwoordde: ‘Wat heeft
God de hemel toch prachtig mooi gemaakt!’ ☺
In de eerste twaalf verzen van Handelingen 1 gebruikt Lucas vijf keer het woord ‘hemel’. In vers 2
spreekt Lucas over de dag waarop Jezus in de hemel werd opgenomen. In vers 10 lezen we over de
apostelen die naar de hemel staarden. De twee mannen in witte gewaden zijn al helemaal ‘hemelsgezind’, als zij de apostelen aanspreken (vers 11): ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als
jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Bij het staren naar de hemel gaat het om het fysiek kijken met de ogen naar de zichtbare hemel, dus
naar de lucht en de ruimte boven ons. Want daar bewoog Jezus zich heen. Maar zoals ik net al zei, dit
ruimtelijke ‘omhoog’ van de hemelvaart is niet waar het ten diepste om gaat. Zoals de vogels van de
hemel indirect verwijzen naar de Vader in de hemel, zo symboliseert het lichamelijke omhoog geheven worden van Jezus dat Hij werd opgenomen in de hemel. Dat wil zeggen in de plaats, of de ruimte, waar God is en waarvandaan Hij spreekt en werkt. Vanaf de hemelvaart behoort Jezus tot die voor ons mensen verborgen - ‘dimensie’ van God. Dat is wat Lucas wil benadrukken.
Indirect zijn er trouwens nog meer verwijzingen naar die hemelse dimensie in ons Bijbelgedeelte.
Zo zijn de mannen in witte kledij hoogstwaarschijnlijk engelen. We kwamen deze “mannen in stralende gewaden” al tegen rond de opstanding van Jezus, in Lucas 24 (vers 4-7). Ook daar verschenen
ze plotseling. Dat is een teken dat het hier om engelen gaat. Om boodschappers van God, die uit een
andere, een hemelse ruimte komen.
En dan is er de wolk waarin Jezus werd opgenomen (vers 9). Het gaat hier niet om zomaar een wolk
die toevallig voorbijkwam, maar om een wolk – misschien een nevel, of mist? – die iets aanduidt van
de glorie en heerlijkheid van God. Denk bijvoorbeeld aan Mozes op de berg Sinaï. Deze berg werd
overdekt door een wolk: “de majesteit van de HEER rustte op de Sinaï” (Ex. 24:15-16). Of denk aan
Lucas 9, de verheerlijking op de berg. Daarbij kwam er een wolk aan drijven die hen omhulde. En uit
die wolk klonk ineens een stem (34-35).
Het is op een vergelijkbare manier, opgenomen in een wolk, dat Jezus zal terugkomen, aldus de engelen in Handelingen. Belangrijk is dan ook te bedenken waar deze wolk voor staat. Namelijk voor de
glorie en aanwezigheid van God. Jezus zelf spreekt hier in Lucas 21:27 als volgt over: “Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.” Op dit moment is Jezus nog de centrale figuur in Gods ruimte. Maar vanaf de dag van zijn wederkomst zal Hij
op een radicaal nieuwe manier bij ons zijn. En wij bij Hem. Dan is er sprake van een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13).
Dus wat is de boodschap van hemelvaart, in de context van deze preek? De hemelvaart wijst ons
erop dat er niet slechts één, maar twee ‘ruimtes’ zijn. Er is de ruimte waarin wij als mensen leven –
hier op aarde, of tijdens ruimtereizen, of in cyberspace. En er is Gods ruimte. Deze twee ruimtes of
plaatsen zijn heel verschillend. Maar ze zijn toch niet ver van elkaar verwijderd. Op allerlei manieren
doorsnijden Gods ruimte en onze ruimte elkaar, en grijpen ze op elkaar in. De twee ruimtes, hemel
en aarde, raken elkaar. En wel op zo’n manier dat iemand die in de hemel is, overal op aarde tegelijkertijd aanwezig kan zijn. Dat wordt mooi aangeduid door de manier waarop Lucas de hemelvaart
heeft beschreven. Vlak buiten Jeruzalem, op een specifieke plaats, wordt Jezus in de zichtbare ruimte
omhoog geheven. Dan wordt Hij opgenomen in de onzichtbare ruimte, in Gods dimensie. En God is
alomtegenwoordig, Hij bevindt zich overal tegelijk. Zoals Hij zelf getuigt in bijvoorbeeld Jeremia
23:24: “Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?” Vanaf de hemelvaart geldt dit ook voor Jezus.
Lucas vindt het heel belangrijk dat zijn lezers goed doordrongen zijn van dit mysterie. Hoe weten we
dat? Omdat verhalen over belangrijke personen een bepaalde opbouw kenden, in de tijd van Lucas.
Je moest dan vooral opletten op de eerste en de laatste scènes.

Die scènes bevatten aanwijzingen om te begrijpen wie een bepaalde persoon is. Dit geldt ook voor de
twee Bijbelboeken die Lucas zelf heeft geschreven, nl. Lucas en Handelingen. De hemelvaart is de
laatste scène in het evangelie van Lucas, en de eerste scène in Handelingen. De boodschap is duidelijk: de geboorte, bediening, dood en opstanding van Jezus komen tot een climax in zijn hemelvaart.
Alles in het Lucasevangelie werkt naar de hemelvaart toe (vgl. Lucas 9:51 (HSV)); alles in het boek
Handelingen vloeit uit de hemelvaart voort. Na de hemelvaart begint in het boek Handelingen het
verhaal van de kerk.
Ik ben van plan om hierover in het najaar een prekenserie te houden, omdat ik denk dat dit Bijbelboek voor De Lichtboog heel belangrijk is. En waarom vind ik dit Bijbelboek zo relevant? Omdat Lucas
er telkens de aandacht op vestigt hoe God werkzaam is in onze wereld. Dat is de kern van wat het
woord ‘hemel’ inhoudt in Lucas’ evangelie, en in het boek Handelingen. Lucas richt ons op de hemelse dimensie. Hij oriënteert ons op de werkelijkheid van God, en van zijn Koninkrijk. En dat hebben wij
nodig. Juist in onze tijd van ruimtereizen en geavanceerde computertechnologie. Want daarin draait
alles om de mens en zijn kunnen. Maar in de Bijbel gaat het in de eerste plaats om God en om wat Hij
doet. Wij hebben het nodig om in te zien, telkens opnieuw, hoe Gods ruimte en die van ons op elkaar
ingrijpen.
In het boek Handelingen wordt duidelijk dat wanneer volgelingen van Jezus zwaar in de problemen
zitten, dat Hij ze dan bemoedigt. We lezen over de kracht van Jezus, werkzaam door de Heilige Geest,
die de eerste christenen in staat stelt om wonderen te verrichten. En we merken dat wanneer de
apostelen spreken, het Jezus is die door hen heen spreekt.
Onze Heer, Jezus Christus, is in de hemel. Dat vieren we met hemelvaart. Jezus is aan de rechterhand
van God de Vader. Dat wil zeggen: Hij is boven alle machten en krachten verheven. Jezus is vrij - in
alle opzichten die je kunt bedenken. Dat is een mooie boodschap op deze Bevrijdingsdag. Jezus is
veel groter dan onze moeilijkheden en problemen. Op het persoonlijke vlak, in de gemeente, of breder in de maatschappij. De hemelvaart geeft ons het vertrouwen dat Jezus bij ons is en dat Hij ons
helpt, en door ons heen werkt. Want aan Hem is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.
Jezus regeert! In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon.
Amen

