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Hemelvaart, donderdag, 26 mei 2022 

 

Zusters en broeders, de tweede Pastorale Brief is voor Hemelvaart. Pasen ligt alweer veertig 

dagen achter ons. De tijd vliegt. Is de boodschap van Pasen ook vervlogen?  

Vandaag, op de feestdag van de Hemelvaart van onze Heer, wordt ons echter opnieuw duidelijk 

gemaakt wat wij toen vierden. De opgestane Jezus neemt nu voorlopig afscheid van zijn leer-

lingen. Ze worden evenwel niet aan hun lot overgelaten, want de komst van Gods Geest wordt 

aangekondigd. Ook aan ons.  

 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen  

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot 

aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de heilige Geest had 

uitgekozen en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. 

Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedu-

rende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun 

Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die, zo zei Hij, gij van 

Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt wor-

den met de heilige Geest.  

Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag: Heer, gaat Gij in deze tijd voor 

Israël het koninkrijk herstellen? Maar Hij gaf hun ten antwoord: Het komt u niet toe dag en uur 

te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de 

heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria 

en tot het einde der aarde.  

Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem 

aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee 

mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 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. 

 

Uitzien naar de dag van uw liefde  
 

  Klap in de handen, o volken, 

  juich God toe met jubelzang 

  Psalm 47,2 
 

Eens op een dag, God, verzamelen wij ons  

rijen dik langs de wegen  
 

Dan zullen we weten dat de Liefde  

groot is, groter dan ons bestaan.  

En U zult opgaan, als een zon  

uw troon bestijgen  

en ieder zien zoals we zijn. 
  

En als de Liefde ons haar grondwet geeft  

klinkt het getokkel van een harp 

en als een zachte kracht zal de Liefde  

onze harten veroveren. 
  

En dan, laten wij onze huizen achter  

zoeken uw prachtige naam  

en drommen samen in de straten,  

klappen, juichen en zingen  

het Hooglied van de Liefde.  
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zó spreken de Schriften over het lijden en het sterven 

van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag; over de verkondiging 

onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen 

met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd 

is; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.  

Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië; Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En 

terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij 

aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdu-

rend op in de tempel en zij verheerlijkten God. 

 

Hemelvaart 

Aan het begin van de Coronaperiode hebben we een korte film opgenomen over de betekenis 

van Hemelvaart. Wat als Pasen en Pinksteren op één dag vallen?  

De film verbindt deze twee feesten met teksten uit de Bijbel en de traditie. 

 

 
 

Zending 

Aan het slot van zijn brief aan de christenen van Efeze schrijft Paulus: ‘Christus heeft vrede 

gebracht voor ons allemaal’. Die boodschap wil hij aan iedereen vertellen, zelfs als hij in de 

gevangenis zit. Hij bidt God niet zozeer om zijn vrijlating, maar om een ‘gezondene’ te kunnen 

zijn: ‘Bid dat ik dat goede nieuws verder kan vertellen. Vraag aan God of hij me de juiste woorden 

wil geven en mij zonder angst laat spreken’.  

Paulus is een voorbeeld voor de missionaire kerk voor vandaag: Bidden we met hem om de 

kracht van de heilige Geest dat we als parochie in woord en daad mogen getuigen van Gods 

vrede. 

Missionaire Kerk 
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer; 

Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.  
Alleluia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5M-LK7pD_k

