
470Mc16 Hemelvaart B/2018; Hand. 1, 1-11; Ef. 4, 1-13; Mc. 16, 15-20 

“Laat ons juichen en blij zijn, vol dankbaarheid, omdat de hemelvaart van Christus ook onze 
verheffing is.”  Met deze woorden uit het openingsgebed van deze Mis is de toon gezet 
voor deze Hemelvaartsdag. De hemelvaart van Christus is ónze verheffing. Maar hoe 
moeten we ons die verheffing voorstellen aangezien we hier toch allemaal met onze 
voeten op de vloer zitten?  

De leerlingen zagen Jezus naar de hemel opgaan, zo hoorden we in de lezing uit de 
Handelingen van de apostelen. Ze staarden Hem gespannen na. Opeens stonden er twee 
mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: “Wat staan jullie naar de hemel te kijken? 
Deze Jezus die van jullie is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren als 
je Hem naar de hemel hebt zien gaan.” De toeschouwers van Jezus’ hemelvaart moesten 
uitgerekend door engelen weer naar de aardse werkelijkheid worden teruggebracht. 

Het Marcusevangelie is tamelijk beknopt in zijn beschrijving van de hemelvaart van Jezus: 
“Hij werd ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God.” Dat zitten aan 
Gods rechterhand konden ze weliswaar niet zien – immers, een wolk onttrok Hem aan 
hun ogen- maar dit ‘zitten aan de rechterhand van God’ is een typisch Bijbelse manier van 
spreken om uit te drukken dat Jezus deelt in de goddelijke heerlijkheid van de Vader in de 
hemel.  Hij en de Vader zijn één in macht en majesteit. Die eenheid bestond echter al 
vanaf het begin, van in alle eeuwigheid. 

De apostel Paulus wijst er daarom op dat Jezus’ hemelvaart veronderstelt dat Hij eerst 
vanuit de hemel is nedergedaald naar de aarde.  “Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij 
eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde.” Jezus’ afdaling naar de aarde is geen 
andere dan zijn menswording. De Zoon van God heeft het vlees aangenomen door de 
heilige Geest, uit de maagd Maria, en is mens geworden (Credo). Door mens te worden 
heeft Jezus zich niet alleen verenigd met de gehele mensheid, maar heeft Hij ook onze 
menselijke bestaansconditie aangenomen in lichaam, psyche en geest. Zoals iedere mens 
heeft Hij ontberingen en honger geleden; vreugde en verdriet gekend; succes en hoon 
ondervonden; Hij heeft pijn geleden en Hij is gestorven. Mét het lichaam is Hij echter ook 
uit de doden opgestaan. “Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven 
was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl 
Hij met hen at […].” En voor allen zichtbaar werd Hij tenslotte ten hemel opgenomen. “Hij 
die is neergedaald is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, om het heelal 
te vervullen” concludeert Paulus in zijn  brief aan de Efeziërs. 

Zie hier een eerste reden waarom de Kerk belijdt dat de hemelvaart van Christus ook onze 
verheffing is. Onze mensheid zetelt nu in en met de mens geworden Christus aan de 
rechterhand van de Vader. Door de verrijzenis en hemelvaart van Jezus heeft onze 
menselijke natuur voorgoed deel gekregen aan Gods eigen wezen (vgl. 2 Petr. 1,4). In 
Jezus’ hemelvaart zijn ook wij dus met lichaam, psyche en geest aan Gods rechterhand 
verheven. 



Daarmee blijft echter nog wel de vraag staan hoe we ons dit concreet moeten 
voorstellen. De getuigen van Jezus’ hemelvaart bleven overigens, net als wij, op aarde 
achter. Zij kregen te horen dat Jezus “op dezelfde wijze zou wederkeren als zij Hem naar de 
hemel hebben zien gaan.” Wij verwachten nog altijd de terugkeer van de Heer, aan het 
einde van de tijd. In elke Eucharistie verkondigen wij zijn dood en opstanding ‘totdat Hij 
wederkomt.’ Maar intussen zijn  we niet verstoken van Zijn aanwezigheid. Hij is met ons in 
de Geest die Hij ons heeft geschonken. 

Bij zijn hemelvaart gaf de Heer zelf aan zijn leerlingen de opdracht om uit te gaan over de 
hele wereld en het evangelie te verkondigen aan heel de schepping. In zijn Naam. Zij 
zouden echter niet uitgaan op eigen kracht. “Jullie zult kracht ontvangen van de heilige 
Geest die over jullie komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria 
en tot het einde der aarde.” In de kracht van die Geest zijn wij allen op enig moment van 
ons leven tot geloof gekomen en volgelingen van Jezus geworden. En in die 
hoedanigheid zijn wij allen dragers van goddelijk leven. 

Paulus herinnerde zijn gemeenteleden in Efeze er aan dat de opgestegen Heer “gaven 
gegeven heeft: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, 
weer anderen herders en leraars, tot opbouw van het lichaam van Christus.” Wat Paulus 
hier zegt betekent dat wij allen samen het lichaam van Christus zijn. Of beter nog: wij zijn 
in opbouw; wij zijn Gods werk in uitvoering. Elk van ons heeft zijn of haar eigen gave van 
de Heer ontvangen om bij te dragen aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap. En 
daarmee vormt ieder van ons persoonlijk en wij allen samen één gemeenschap met de 
ten hemel opgenomen Heer.  

Terecht moeten wij dus vandaag niet naar de hemel staren om te zien waar de Heer is 
gebleven. Laten we om ons heen kijken, laten we ook vooral naar onszelf kijken, om te 
zien welke gaven de Heer ons heeft geschonken. Wij allen belichamen Hem, terwijl Hij zelf 
onze lichamelijkheid bij de Vader brengt. “En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen” 
zegt Jezus volgens het evangelie van Marcus: “in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, 
nieuwe talen spreken […]; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen deze genezen 
zijn.” In de genadevolle voortzetting van de levensopdracht van Jezus worden wij, wordt 
heel de mensheid, ja heel de schepping omgevormd: “Totdat wij allen komen tot de 
eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele 
omvang van de volheid van de Christus.” Straks na de Communie bidden wij: ‘Eeuwige God, 
Gij laat ons hier op aarde al omgaan met het goddelijke. Wij bidden U: laat het verlangen 
van ons hart uitgaan naar de hemel waar onze mensheid reeds met u verenigd is.’ Laten 
we dan juichen en blij zijn, vol dankbaarheid, omdat de hemelvaart van Christus ook onze 
verheffing is. Amen. 

 


