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“Sommigen twijfelden” toen Jezus aan de leerlingen op de berg verscheen. Je vraagt je af 

waarom. Gedurende veertig dagen had Jezus na zijn sterven met vele bewijzen getoond dat 

Hij in leven was, zo hoorden we in de Handelingen van de Apostelen. Desalniettemin was er 

dus twijfel op het moment van zijn hemelvaart. De evangelist Matteüs benoemt de twijfel 

van enkele leerlingen beslist met een reden. Kennelijk leefde er nog altijd twijfel ten tijde dat 

hij zijn evangelie schreef, decennia na de hemelvaart van Jezus. En we lezen het nog steeds 

voor omdat het vandaag de dag niet anders is dan toen. De boodschap van de verrijzenis en 

hemelvaart van Jezus is fascinerend, maar tegelijk roept ze ook vragen op: hoe moeten wij 

die werkelijk verstaan? Was het geen inbeelding? Zijn de verhalen wel betrouwbaar? Ook nu 

worden we heen en weer geworpen tussen geloof en twijfel.  

Als twijfel toeslaat is dat echter niet bij voorbaat verkeerd. Zoals ook onder de apostelen de 

twijfelaars en de gelovigen samen waren, zo kan ook in ons de twijfel naast het geloof 

bestaan. Het geloof heeft de twijfel in zekere zin nodig om voortdurend in vraag te worden 

gesteld. Soms praten we als gelovigen zo gemakkelijk over God en hebben we zulke 

vastomlijnde beelden van God, van Jezus, van zijn hemelvaart dat het lijkt alsof we God in 

ons bezit hebben. Zeker weten kan ook betweterig worden, zelfs op het gebied van het 

geloof, terwijl God zich voortdurend aan ons begrip onttrekt. Dit gebeurt in zekere zin ook 

door de verrijzenis en hemelvaart van Jezus. 

De Hemelvaart is een afscheid. Het verslag van Lucas in de Handelingen getuigt van het feit 

dat Jezus ten aanschouwen van de apostelen omhoog werd geheven en dat een wolk Hem 

aan hun ogen onttrok. De vertrouwde gestalte, zoals ze die in de voorafgaande veertig 

dagen na de verrijzenis hadden gezien, verdween uit hun zicht. Ze waren zo door de 

hemelvaart gefascineerd dat ze – o ironie-  door twee engelen tot de aardse werkelijkheid 

moesten worden teruggebracht: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? 

Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij 

Hem naar de hemel hebt zien gaan.” 

De Heer is dan wel weggenomen, toch is Hij niet afwezig. Dat is de grote paradox van de 

hemelvaart. De laatste woorden van Jezus in het evangelie van Matteüs luiden: “Ziet, Ik ben 

met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”. Deze belofte grijpt terug op de belofte 

die God aan Mozes deed bij de brandende braambos toen Hij hem zijn Naam openbaarde: 

“Ik ben die is” (Ex. 3,14);  “Ik draag zorg voor u” (Ex. 3, 16).  

In het begin van zijn evangelie schrijft Matteüs hoe Jozef in zijn slaap van de engel de 

boodschap ontving dat het kind van Maria de Immanuël zou zijn: de God-met-ons, die door 

Jesaja was voorspeld. Nog vóór zijn geboorte werd Jezus al gezien als de vervulling van de 

belofte dat God altijd met zijn volk zal zijn. Deze belofte wordt bij Jezus’ Hemelvaart 

bevestigd. Als de Verrezene blijft Hij met zijn leerlingen verbonden en begeleidt de Heer de 

verkondigers van het evangelie. 

De grote vraag is nu natuurlijk hóe de Heer Jezus met ons is. Immers, als Hij met de 



apostelen is “tot aan de voleinding der wereld” dan is Hij ook nog altijd met óns, aangezien 

we de voleinding van de wereld nog niet bereikt hebben. 

De passage over de hemelvaart vormt feitelijk het besluit van het evangelie en als zodanig is 

het de apotheose van alle voorafgaande hoofdstukken. Maar Matteüs schildert niet zozeer 

de hemelvaart van Jezus als het hoogtepunt van het hele evangelie. Beslissend is Jezus’ 

plechtige uitspraak dat Hem alle macht is gegeven in de hemel en op aarde en dat Hij 

blijvend met ons is.  

Jezus heeft alle macht. Die is Hem gegeven door de Vader. Daarmee is Hij de gelijke van de 

Vader, de God-met-ons. Hij heeft dan ook de goddelijke volmacht om zonden te vergeven en 

zieken te genezen. Hij zal als de Mensenzoon op de wolken van de hemel komen en heel de 

wereld zijn macht tonen. Ook als in de dood aan het kruis deze macht schijnbaar gebroken 

is, in werkelijkheid is Jezus als de Zoon van God de Heer en Koning van deze wereld. God zelf 

heeft Hem deze macht gegeven. 

Op grond van deze macht geeft Jezus zijn apostelen de opdracht om uit te trekken en alle 

volkeren tot zijn leerlingen te maken. Jezus draagt ook ons op om de mensen tot volgelingen 

van Jezus te maken. Niet met geweld, maar door zelf in ons leven, in heel ons gedrag 

overtuigd en overtuigend te spreken over God onze Vader zoals Jezus dat gedaan heeft. 

Jezus zendt ons uit om voor zijn boodschap te werven zodat velen zich tot Hem bekeren en 

zich laten dopen. Zijn boodschap is bestemd voor alle mensen en alle volken van alle tijden 

en plaatsen. 

De hemelvaart is een afscheid en tegelijk een opdracht. Met de hemelvaart van Jezus 

moeten ook wij niet naar de hemel blijven staren, maar worden wij gewezen op onze 

christelijke verantwoordelijkheid. Dit is het startsein voor onze opdracht om in ons eigen 

leven getuigenis af te leggen van de verrijzenis van Jezus en van ons vertrouwen in God, 

onze Vader, waartoe Jezus ons niet alleen heeft opgeroepen, maar dat Hij zelf door zijn 

leven en sterven zichtbaar voor ogen heeft gesteld. 

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.” Deze opdracht is gericht tot heel de 

Kerk. De Kerk is de voortzetting  van het werken van Jezus op aarde. In haar is de ten hemel 

gevaren Heer zelf blijvend aanwezig. Maar de Verrezene laat zich tegelijkertijd door de Kerk 

niet hinderen of beperken in zijn aanwezigheid. De Kerk is de nieuwe gemeenschap waartoe 

de Heer de mensen van alle volken en culturen, van alle religies en confessies uitnodigt. Het 

is de Heer die ons over heel de aarde uitzendt opdat we alle mensen tot zijn leerlingen 

maken en  hen dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo is de Heer 

met ieder van ons en wij met Hem. Zo neemt Hij ons menszijn mee tot bij de Vader. 

Mocht iemand nog twijfels hebben: de Kerk staat al 2000 jaar garant voor deze boodschap. 

Laten we ons in aanbidding voor de Heer neerwerpen. Hij is hier in deze viering. Amen. 


