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Is de Hemelvaart – Jezus, die weggaat naar de hemel - nu eigenlijk wel een feest? Want als iemand
weggaat, is dat toch geen feest? Ik heb dat met wat jonge mensen doorgepraat. Hoe kan dat nu?
Paasfeest. Pinksterfeest. Kerstfeest. En Hemelvaartsdag. Weet u wat de jonge mensen zeiden? “Jezus
ging naar de hemel en Hij zei: Dag….” Ja, Hemelvaartsdag… Maar toch, het is een opgang naar boven,
want de Here Jezus komt Thuis. En vanuit de hemel bidt Hij voor ons en zegt gedag.
Die hele weg van de Here Jezus hier op aarde, is een weg geweest naar beneden toe. Een vernedering,
die eindigde aan het kruis. Later ontving Hij een Naam die boven alle namen is. Niemand is hoger dan
Hij, want Hij is Heer. Majesteit, groot is Zijn Majesteit.

En toch – heel wonderlijk – Iemand gaat naar de hemel. Want dat is maar heel weinig gebeurd. In de
Bijbel staan er maar een paar voorbeelden van. Henoch ging naar de hemel – je zag hem niet meer. Elia
ging zelfs met vurige paarden naar de hemel. En de apostelen hebben ook gekeken toen Jezus naar de
hemel ging. Het laatste wat je van Jezus zag, dat waren Zijn zegenende handen. Daar hadden ze oog
voor. Als die voeten langzaam maar zeker van de grond loskomen, wordt Hij onzichtbaar en dan hult Hij
Zich in een wolk. En wat overblijft? De zegenende handen van Jezus. Omdat Hij ook nu weer hier in die
prachtige Groene Kerk in Oegstgeest ons wil zegenen.
Een wolk… Dan blijf je naar de hemel staren. Net zoals gisteren al die wolken aan een blauwe lucht.
Hollandse luchten. Hollandse wolken, waar ook wel eens een keer regen en hagel uitkomt. Ze bleven
kijken. Maar er gebeurde niets meer.

Wolken komen wel meer voor in de Bijbel. Wolken zijn iets bijzonders, want daar kun je achter schuil
gaan. Er staan heel veel verhalen in de Bijbel over wolken. Bijvoorbeeld De Verheerlijking op de berg,
waar Jezus verschijnt in een wolk. Of in het Oude Testament als een wolk het volk voorgaat in die
befaamde wolkkolom. En soms, als de heerlijkheid van de Here God gezien wordt in de tabernakel.
En ook hier, net buiten Jeruzalem, wolken en die wolken onttrekken Hem aan hun ogen. Jezus was weg.
Komt Hij nu nooit meer terug? Plotseling staan daar twee engelen in volle glorie. In Daniël staat: “Jezus
zal eenmaal weerkomen op de wolken.” En ook die engelen zeggen dat: “Deze Jezus, die van u opgeva-
ren is, zal op dezelfde wijze wederkomen.” Dan zal Hij daar staan op de Olijfberg, waar Hij van ver-
scheiden is. En dan zal die berg middendoor splijten en gaat het feest beginnen.

Waarom Jezus naar de hemel ging? Staat ook in de Bijbel: “Om plaats te bereiden voor ons.” “Want Ik ga
heen…” Hij maakt een plek klaar voor ons als je in Hem gelooft. Dan heeft het misschien iets droevigs
als Hij weggaat, maar je weet zeker: je plaatsje is klaar. En je weet ook dat al het verdriet wat er in deze
wereld is, in Jezus’ handen genomen wordt. Want Hij zegt erbij: “Ik ga naar Mijn Vader en Ik ga zitten
naast Mijn Vader en daar bid Ik voor jou.” Hij zegt ook nog: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op
aarde.” Jezus zit. Maar Jezus kan niet blijven zitten, want Stefanus zag Hem, staande, werkzaam voor de
troon van God. Jezus is niet ver weg, nee, Jezus is heel dichtbij.



Daar boven in de hemel maakt Hij een plaats klaar voor u, voor jou, voor mij. En later mag je voor altijd,
voor eeuwig bij Hem wonen. Hij maakt een eeuwige woning klaar. En iedereen hier op aarde krijgt een
beurt. Voor iedereen is daar een plek. Ongelooflijk, maar waar! Vele woningen maakt Jezus klaar.
Daarom: groot is Zijn majesteit. Eens zullen wij Hem weer zien. Dan gaat de hemel open en dan? Komt
Jezus terug en worden alle dingen nieuw.

Ja, wij lazen uit Openbaring. En daar moet je wel aandacht voor hebben. Openbaring, dat is nu een
woord dat de Here Jezus Zelf spreekt. Hij spreekt over de beloftes van God. Hij spreekt over alle dingen
die nieuw worden. En dan God gaat Zelf aan het werk. Het wordt feest. “Ik maak…” En wat maakt God
dan? “… alle dingen nieuw.”
Moet je je dat eens indenken: alle dingen nieuw. Gisteren op de snelweg: auto’s in elkaar. De jongeren
die ik bij me had, zeiden: “Die zijn flink kapot.” Alle dingen nieuw? Moet u de wereld om u heen eens
bekijken. Irak, wat daar gebeurt. Toch een puinhoop? Of in Jeruzalem? De Westbank? Daar is toch alles
oorlog en geweld? Zet je tv maar aan. Dan zie je dat mensen zich in brand steken in Noorwegen. En er is
een proces over een meisje dat vermoord werd. Dan moet er een overreden klein meisje van vier jaar
naar het graf gebracht worden. Alle dingen nieuw? Daar zet je toch een vraagteken bij? Is dat nu die
nieuwe hemel? Is dat nu die nieuwe aarde? Heb je de krant wel eens gelezen, Klaas de Boer? Heb je wel
eens gezien wat er allemaal gebeurt? Je zou er toch dat grote vraagteken achter zetten?

En dat doen veel mensen. Ze zien het niet zitten. Ze kunnen met dit woord niet uit de voeten. Wat moet
je daar nu mee? Een nieuwe tijd, een nieuwe wereld, een nieuwe stad: Jeruzalem, een wonder van
schoonheid en zuiverheid? Is daar dan plaats voor alle gelovigen? Ja, iedereen is welkom. Rijk of arm.
Huidskleur doet er niet toe. Het is één grote lofverheffing. Majesteit, groot is Zijn majesteit…
Dan pak je de Bijbel: “En ik zag en zie…” Beeldend beschreven. Je ziet het haast voor je. “Ik zag en zie,
een prachtige stad…” Hemelse pracht, allemaal goud en diamant, edelstenen en parels. Van alle kanten
schittert hij je tegemoet. Haast te mooi om waar te zijn. Te mooi?

Toen ik een kleine jongen was, moest ik ook zo’n versje leren. Ik heb er één op de liturgie gezet. En aan
die andere moest ik ook denken. Die oude, pinnige juffrouw zei: “Dat moet je leren, joh.” En dan moest
ik leren: “In de hemel is het schoon, waar men zingt op blijde toon – u zit te knikken, u hebt het ook
geleerd – met een altoos vrolijk harte, vrij van alle pijn en smarte, waar men juicht voor ’s Heren troon.
In de hemel is het schoon.” Weet u wat ik altijd dacht bij in de hemel is het schoon? Dan zag ik mijn
moeder poetsen en boenen. Echt…In de hemel is het schoon, waar men zingt voor ’s Heren troon…
Ik was een jongetje van een jaar of acht en moest mee naar de kerk. Dan zat je in de kerk tussen je
ouders in en die preken duurden zo lang… En het tellen van de pijpjes in het orgel deed me zo goed. Ik
dacht altijd dat ik in de war was. Waren het er nu twaalf of waren het er veertien? En als ik dat gehad
had, ging ik de omheiningen tellen. Dan keek ik om me heen en dacht ik: in de hemel is het schoon, dat
vind ik wel mooi. Maar dan: waar men zingt op blijde toon… “Vader, is het in de hemel altijd kerk?”
“Waarom, jongen?” “Dan wil ik er liever niet naartoe.” Dat zijn allemaal van die dingen die je meeneemt
uit je jeugd.

En nu denk je: in de hemel is het schoon? Ja, omdat je dan de Here Jezus mag zien op die troon. En dan
ga je niet op dat gouden stoeltje zitten, wat ik altijd dacht. Nee, je ontdekt als je ouder wordt: het is veel
dieper. En je ziet die nieuwe wereld, die nieuwe aarde, waar alles anders zal worden, omdat God alle
dingen nieuw zal maken.
En dat is een dia, die precies is zoals die wezen moet. Die beelden, dat zijn troostbeelden, omdat het te
onuitsprekelijk is om onder woorden te brengen. Een vernieuwde hemel of helemaal nieuw, dat maakt
toch niets uit? Het gaat erom dat je de Here Jezus kunt zien, zoals Hij werkelijk is. De Here Jezus zal niet



langer verborgen blijven achter een wolk. En we zullen ons niet hoeven af te vragen waar Hij is. Nee, wij
weten één ding: Hij is er en wij mogen Hem zien. En we zondigen nimmer-, nimmermeer!

Alle dingen nieuw? Dan is het dus toch feest. Niemand hoeft meer te zeggen dat er wat fout is. Alles is
vergeten en vergeven. We willen niets anders dan zuiver leven uit liefde voor God en iedereen. Alle
dingen nieuw. Geen afgunst. Geen haat. Dat is wat! En de Bijbel zegt: “Daar moet je hier op aarde al mee
beginnen. Dat moet je op aarde al laten zien.” In de hemel zal het geweldig zijn. Daar zul je de zuiverste
vruchten zien. Daar zul je alle dingen nieuw zien als kristal.
Jezus zegt: “Dat is nu een openbaring. Dat mag je geloven. Dat is nu echt waar, dat staat in dit Woord.
En dat Woord is betrouwbaar. Dat is gesproken door de Allerhoogste. Zo vast als een huis. Zo vast als
een stad. Er staat zelfs dat God bezig is om alles nieuw te maken.”

En wat zien wij daar nu van? Vernieuwingsdag? Of vernielingsdag? Pijn, oorlog, honger, dood,
verkrachting… Ik weet het, het zijn allemaal verschrikkelijke realiteiten, maar er komt een dag dat God
dat dubbel en dwars goedmaakt. “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” God zal het zeker doen.
Wanneer? Wanneer? Als ieder mens de kans gehad heeft om een keus voor Hem te maken. Stil maar,
wacht maar, alles wordt nieuw… Wachten, ook stil wachten.

Nu de vraag: verwacht u Jezus? Het is niet zo dat de christenheid alleen maar bezig is met de toekomst
en ondertussen blijft alles bij het oude. Nee, bezig zijn in het werk van God. Dat is geen zoethoudertje,
dat is een stuk dynamiet dat God onder de bestaande wereld wil leggen als die wordt opgeblazen en
totaal anders wordt. Echt toekomstmuziek.
Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen… Nu blijft alles onder de maat. Maar de over-
winning komt eraan. “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” “En wie overwint, zal dat beërven.” Wat zal de
wereld mooi zijn op die dag. Dat moet u meenemen vanmorgen.

Zult u overwinnen? En al die nederlagen dan? En al die verkeerde dingen? Al die keren dat het mis ging?
Ik? Overwinnen? Ja, overwinnen. Niet in eigen kracht. Wie het in eigen kracht doet, die komt verkeerd uit.
Maar als je ontdekt: ik kan het niet redden, ik krijg het niet voor elkaar, die mag het doen in de kracht
van Jezus.
Kijk naar die zegenende Jezus vanmorgen. “Kom maar bij Mij. Je mag het aannemen. Als je dat nu
aanpakt, dan ben je overwinnaar.” Samen met Hem overwinnaar. De Bijbel zegt zelfs: “Dan ben je een
nieuw schepsel.” Een nieuwe liefde, een nieuwe toekomst. En je gaat van feest tot feest.

Kent u Jezus? Kent ú Jezus? Heeft u wel eens naar de wolken gekeken? Een nieuw schepsel, ben je dat?
Het oude is voorbijgegaan. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe toekomst. Van feest tot feest.
Als je Jezus kent, kijk je naar de wolken, want dan verwacht je Hem terug, zal God, zal Jezus bij je
terugkomen en wordt alles nieuw. Vandaag een voorproefje. En straks helemaal. Kijk naar de wolken.
Daar komt Jezus terug. Dan wordt het feest. Dan hoef je niet bang te zijn, want je mag weten: dat is
mijn Heiland, dat is mijn Redder, dat is mijn Saviour. Hij kent mij, Hij houdt van mij. En daarom heeft Hij
ook voor mij gebeden dat mijn geloof niet ophoudt.
En ik? Mag bij Hem wonen. Dan zie ik mijn zusje terug en mijn vader en mijn moeder, allen die mij zijn
voorgegaan en die wisten van die woning in de hemel. Kent u dat ook? Dan is het echt van feest tot
feest. Ik zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien. En je gaat zingen: “U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken.” Here Jezus, wij heb-
ben het voor U vanmorgen gezongen: “Majesteit, groot is Uw Majesteit. Dus verhoog, maak eeuwig groot
de Naam van Jezus. En wij verwachten U op de wolken des hemels.”

Kijk dan naar de wolken, want daar komt Jezus terug. Dan ga je van feest tot feest. Amen.


