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Hemelvaart
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Dit is een kleine toelichting op Hemelvaart.
Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren wij
christenen de hemelvaart (Ascensionis Domini) van Jezus
Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het
graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de
Heilige Geest).
Hemelvaart volgens de bijbel
Na zijn [Jezus] 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 [de apostelen] over
het koninkrijk van God. Toen [...] werd hij voor hun ogen
omhooggeheven 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." Daarop keerden de
apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.
De paaskaars blijft gedurende heel de paastijd tot en met het
hoogfeest van Pinksteren branden bij elke liturgische viering.
Hierdoor wordt sterker de eenheid van heel de paastijd
benadrukt. De diepste betekenis van het Hemelvaartsfeest is
dezelfde als deze van het verrijzenisfeest. Christus'
hemelvaart is geen afscheid: het is het feest van zijn
blijvende aanwezigheid onder ons als de verheerlijkte Heer.
Ina en Ellie

3

Hemelvaart
Openingsgebed
God van hemel en aarde,
vol van hoop en twijfel staan wij voor de opdracht om Jezus,
uw gezondene, levend te houden in ons midden,
om in woord en daad zijn voorbeeld na te volgen,
en waarachtige getuigen te zijn van zijn boodschap.
Schenk ons uw Geest van wijsheid en kracht,
opdat wij instaat mogen zijn uw hemel naderbij te brengen,
en uw aarde bewoonbaar te maken voor al uw mensen.
Dat vragen wij U in Jezus' naam.
Amen
Lezing

Bij Hemelvaart

Als je niet omhoog kijkt
niet je oog naar boven richt,
zul je nooit de zon zien
met haar licht.
Als je niet omlaag kijkt
naar de grond waarop je staat,
zul je nooit de steen zien
die jou pijnlijk vallen laat.
Als je niet vooruit kijkt
niet het onbekende ziet,
grijp je naast de kansen
die de toekomst je nu biedt.
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Als je niet terug kijkt
naar de sporen die je maakt,
zul je nooit de mens zien
die steeds meer op afstand raakt.
Welke weg je inslaat
welke richting je ook kiest,
altijd blijft er iets over
dat je uit het oog verliest.
Welke weg is beter,
welke richting is verkeerd?
Nooit zul je het weten
als je niets doet of probeert.
Overweging
De tekst van de lezing bevat een berg wijsheid. Vroeger
keken mensen vaak, te vaak, naar de hemel, daar ging het
toch om: de hemel verdienen, al het andere was daaraan
ondergeschikt. Je moest in dit aardse leven alles doen om in
de hemel te komen, en als je stierf in zonden, dan kwam je
er niet binnen.
En er waren er die meenden dat zij die hemel moesten
verdienen door het doen van zware verstervingen en
boetedoeningen. Die manier van denken heeft op veel levens
een zware druk gelegd, waardoor ze niet toe kwamen aan
echte levensvreugde. Die levenshouding, hoe goed bedoeld
ook, is beslist niet ideaal.
Tegenwoordig wordt er niet veel meer naar de hemel
gekeken, we kijken alleen naar ons leven in het hier en nu,
hier moeten we alles doen om gelukkig te worden.
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En dus zoeken we met zijn allen naar allerlei vormen van
geluk, en dat is op zich helemaal juist, alleen blijven we te
vaak steken in een oppervlakkig geluk, in lege blijheid, in hol
plezier. Ook deze levenshouding is niet goed te noemen en
brengt uiteindelijk meestal weinig of geen levensvreugde.
Je hebt mensen die helemaal vastzitten aan het verleden,
aan tradities die zij van hun voorouders hebben
meegekregen, tradities, inzichten die zij beschouwen als
onaantastbaar en onveranderlijk.
Hierdoor staan ze niet echt open voor de toekomst en voor
nieuwe wegen die naar de toekomst leiden. Je hebt ook
mensen die alleen maar naar de toekomst kijken alle tradities
overboord gooien, die helemaal vrij willen zijn, niet
gebonden door hun verleden. Maar al te vaak slaan ze op hol
en raken zo de weg kwijt. Het eerste is niet goed, het
tweede ook niet. De waarheid ligt zoals altijd ergens in het
midden.
Ons leven speelt zich af in het heden: en hier en nu moeten
we proberen ons leven zinvol in te vullen, zodanig dat we er
geluk in kunnen vinden, voor zover dat tenminste hier in deze
onvolmaakte wereld mogelijk is. Maar vandaag is altijd een
moment tussen gisteren en morgen, en daarom spelen
verleden en toekomst een rol in ons leven, en alleen als we
dat laten meespelen, kunnen we ook echte levensvreugde
vinden.
Lied

Wij groeten u, o Koningin

GvL 555

Wij groeten u, o Koningin, o Maria:
u Moeder vol van teed’re min, o Maria
Refr. Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin, salve, salve, salve, Regina
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O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria
Refr. Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin, salve, salve, salve, Regina
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria
Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria
Voorbede
Onzichtbare God,
omdat hemel en aarde in uw handen zijn,
durven wij tot U te bidden:
voor alle mensen die met elkaar verbonden zijn,
mannen en vrouwen, ouders en kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen;
dat wij allen de kunst leren om elkaar vrij te laten…
Accl. Heer, onze God,
wij bidden U, verhoor ons
Trouwe God, wij bidden voor alle mensen die treuren om het
verlies van een geliefde,
of die afscheid hebben moeten nemen van gezondheid
en van de vrijheid om te gaan en te staan;
dat wij allen de kracht krijgen om los te laten…
Wij bidden voor alle mensen die actief zijn in de zorg,
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juist in deze tijd van corona zijn ze hard nodig met hun inzet
voor zieke, oudere, depressieve mensen of lastige jongeren;
voor allen die er voor ons zijn, zij die er in deze coronatijd
voor zorgen dat ons dagelijkse leven aangepast door kan
gaan, dat wij allen ruimte houden om te leven…
Accl. Heer, onze God,
wij bidden U, verhoor ons
Onzichtbare God, wij bidden om een beetje hemel voor alle
mensen, om saamhorigheid voor onze samenleving,
in deze coronatijd om verdraagzaamheid tegenover elkaar,
hoor onze gebeden.
Leer ons om los te laten en te vertrouwen op U,
want U bent met ons alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.
Slotgebed
God van hemel en aarde,
ook wij moeten weer op pad
om Jezus' boodschap waar te maken,
om in zijn geest mee te werken aan een wereld
waarin geluk mogelijk is voor ieder mens.
Moge deze ontmoeting met Jezus, de Levende,
ons sterken, inspireren en bemoedigen
om samen met elkaar en voor elkaar
de dingen te doen die Hij ons heeft voorgehouden.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen
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Slotlied: God is die goed is
Refr.: God is die goed is, woorden van liefde doet,
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven
Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt,
draagt Hij zijn mensen als vrienden op handen.
Licht in hun ogen gunt Hij de levenden,
wonen in stilte doet Hij de doden.

Refrein

Zolang er woorden tussen de mensen zijn,
is Hij te horen en sprekend nabij.
Nooit en te nimmer, gaat Hij geborgen
Dichtbij en ver is Hij, van ons vandaan.

Refrein
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Pinksteren
Openingslied

Zomaar een dak

GvL 568

Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid
Monden van aarde, horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord
Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis
Gedicht
Ik
Ik
Ik
Ik

geef je
geef je
geef je
ben als

Ik geef je mijn Geest

(Ronald Lammers)

Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
genade, een teken van trouw.
een Vader. Ik ben er voor jou.
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Ik
Ik
Ik
Ik

geef
geef
geef
geef

je
je
je
je

Mijn
Mijn
Mijn
Mijn

Blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
uitzicht, het licht in de nacht.
warmte, een vuur in de kou.
liefde. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
Want ik zal beschermen wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt.
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.
Ik
Ik
Ik
Ik

geef
geef
geef
geef

je
je
je
je

Mijn
Mijn
Mijn
Mijn

vriendschap. Een arm om je heen.
Woord. Je bent nooit meer alleen.
leven, omdat Ik van je hou.
Geest, want ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij.
‘k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient.
Ik wil in jou leven, want ik ben jouw Vriend.
Lezing uit de Handelingen van de apostelen 2,1-11
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één
plaats bijeen.
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een
hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij
waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te
spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit
ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de
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menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen
in zijn eigen taal hoorde spreken.
Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe
is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn
geboortestreek hoort?
Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië
en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en
hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen
en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over
de grote daden van God.’
Tot zover deze lezing - wij danken God
Overweging
U kent allemaal wel het verhaal van de toren van Babel, uit
het oude Testament. Volgens dat verhaal spraken toentertijd
alle mensen nog een en dezelfde taal.
Maar de mensen wilden een toren bouwen die tot aan de
hemel reikte, om zo hun macht te tonen, een macht gelijk
aan God.
En volgens dat verhaal strafte God hen met een enorme
spraakverwarring: ze spraken opeens vele verschillende talen
en ze konden dus elkaar niet meer verstaan.
Dit verhaal is symbolisch voor machtszucht en hebzucht van
mensen, voor menselijke verwaandheid die maakt dat ze
elkaar niet meer verstaan. En torens en torentjes van Babel
worden ook nu nog elke dag gebouwd.
In de lezing van dit Pinksterfeest gebeurt precies het
tegenovergestelde. Als de apostelen de straat op gaan om
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Jezus' boodschap te verkondigen, dan blijkt iedereen hen te
verstaan, waar hij ook vandaan komt en welke taal hij ook
spreekt.
Babel is het verhaal van "ikke en de rest kan stikke". Jezus
brengt een boodschap van trouw en dienende liefde,
"niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor
zijn vrienden".
Babel, ook het Babel van vandaag, verwijdert mensen van
elkaar, het moeten presteren vervreemdt mensen van elkaar;
rivaliteit maakt van vrienden tegenstanders en zelfs vijanden.
Daarentegen brengt Jezus mensen naar elkaar toe, laat ze
openstaan voor elkaar: liefde maakt mensen tot vrienden. In
het Babel verstaan mensen elkaar niet, ook al spreken zij
dezelfde taal.
Waar Jezus' boodschap uitgedragen en beleefd wordt, daar
wordt die boodschap wel verstaan, ook al spreken de mensen
verschillende talen. De taal van de liefde verstaat iedereen.
Misschien denkt u: allemaal heel mooi. maar wat heeft dat nu
met de H. Geest te maken? Pinksteren is toch het feest van
de H. Geest maar ik zie er niets van.
Misschien kun je het zo zeggen: Het is met de H. Geest als
met de wind.
Neem eens een foto van de wind, dat gaat gewoon niet. Maar
je kunt wel een foto maken van wat de wind doet: een
draaiende windmolen, zwaaiende en zwiepende bomen, wilde
golven op zee, striemende regen.
Zo is het ook met de H. Geest: wat hij is, dat is praktisch niet
onder woorden te brengen, maar wat hij doet, dat is te zien
en te horen, niet alleen in de eerste lezing van dit
Pinksterfeest, maar ook in het gebeuren van vandaag, overal
waar Jezus' boodschap wordt uitgedragen en beleefd.
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Bange apostelen gaan de straat op, ze dragen uit waar hun
hart vol van is, en iedereen blijkt hen te verstaan.
Dat is de H. Geest aan het werk.
En overal waar mensen eropuit gaan om Jezus' boodschap te
verkondigen en gestalte te geven, daar is ook nu de H. Geest
aan het werk: veraf, en dan denk ik aan onze vele
missionarissen, aan de bloeiende kerkgemeenschappen in
Azië, Afrika of Latijns-Amerika, maar ook dichtbij, in onze
eigen gemeenschap, hoezeer die ook in verval lijkt te zijn:
ook hier zijn mensen actief in de weer voor de kerk, voor de
medemens, en dat in de geest van Jezus.
Waar mensen elkaar verstaan, omdat zij de taal van Jezus
spreken, de taal van de dienende liefde, veraf of dichtbij,
daar is de H. Geest aan het werk.
Moge die Geest ook ieder van ons bezielen.
Lied

Geest die vuur en liefde zijt

Geest, die vuur en liefde zijt,
Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader,
leid, o Heer, ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht,
tot uw heilig aangezicht.
Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuivere maat,
Trooster, die met wondere krachten
bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veilige ree.
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GvL 442

Geest, die waakzaam zijt en sterk,
hoed het schip van Christus kerk.
Stuur het tot aan 't zalig ende,
tot der tijden loop zich wende,
van deez' onbestendigheid,
in uw stralend eeuwigheid.
Onze Vader
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Slotgebed
Geest van licht en vuur,
licht ons bij in ons duister
opdat wij zien
waar onze ogen aan voorbijgaan:
de wetten die niet bevrijden,
de machten die zich verstoppen,
de ego's die zichzelf vergroten.
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Geest van wind en storm,
beziel ons in onze slapheid
opdat wij doen wat wij niet kunnen:
de structuren ter discussie stellen,
de bestaande orde bevragen,
de vrede stichten,
de gerechtigheid bevorderen.
Geef ons inspiratie.
Geef ons kracht.
Geef ons licht.
Slotlied

Blijf niet staan

AA22

Refr. Blijf niet staan, durf je leven aan
durf je leven aan, kijk de toekomst in
Zeg geen nee, maar werk met ons mee
maar werk met ons mee naar een nieuw begin
Christus zendt ons nu naar het werk,
ga de wereld in
Leer iedereen mijn liefde,
leeft als kinderen van een gezin

Refrein

Sla de weg naar de vrede in, mensen zijn in nood
Wil jij je christen noemen,
deel dan ook met anderen je brood
Refrein
Vraag aan God, dat Hij ons toch geeft
veel wijsheid en raad
Vraag dat Hij door zijn liefde
in zijn kerk weer eenheid groeien laat
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Refrein

(Overwegingen zijn van de site van Theobaldus)
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