
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 11 mei 2022 

Thema:   Jezus’ Hemelvaart  

    (afsluiting en nieuw begin) 

Voorganger:  Fons Zandbelt 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Inleiding 

Morgen is het feest van de hemelvaart van Jezus. Ik wil er vanavond 

even bij stilstaan. Voor de meesten is die dag niet meer dan het begin 

van een extra lang weekend. Volgens het Bijbelverhaal is het enerzijds de 

terugkeer van Jezus naar zijn hemelse Vader, dus een 

afsluitingsgebeuren voor Jezus en ook voor zijn leerlingen.  

Anderzijds is de Hemelvaart van Jezus ook de aanzet tot een nieuw 

begin, want de leerlingen worden opgeroepen om niet naar boven te 

blijven staren, maar om nu zelf verder te gaan in het spoor van Jezus, in 

zijn Geest. 

Is dat ook niet een oproep voor ons? 

 

 

Lied nr. 46:  Spiritus Jesu Christi 

 (De geest van Christus maakt ons sterk) 

 

Schriftlezing uit de Handelingen van de apostelen: 11, 1-11 

Na zijn verrijzenis verscheen Jezus gedurende veertig dagen aan zijn leerlingen, 

en sprak met hen over het Rijk Gods. 

Terwijl Hij met hen at, vroeg Hij hen Jerusalem niet te verlaten, maar de belofte 

van de Vader af te wachten, die – zo zei Hij – jullie van Mij vernomen hebt: 

‘Johannes doopte met water, maar jullie zullen over enkele dagen gedoopt 

worden met de heilige Geest’. 

(….) ‘Jullie zullen kracht ontvangen van de heilige Geest die over jullie komt, 

om mijn getuigen te zijn in Jerusalem, in 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 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,46@1@1,67@1@1,22@1@1,139@1@1,128@1@1,141@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,46@1@1,67@1@1,22@1@1,139@1@1,128@1@1,141@1@1&view=46
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,46@1@1,67@1@1,22@1@1,139@1@1,128@1@1,141@1@1&view=0


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 

jullie is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren, als ge 

Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ 

 

 

Lied nr. 67:    Bleib mit deiner Gnade bei uns. 

 

 

Overdenking 

Op de plek, waar Jezus volgens een 

legende ten hemel zou zijn opgestegen 

(op de Olijfberg, dichtbij Jerusalem), heeft 

men eeuwen geleden een achthoekige 

kapel gebouwd. 

Tijdens een bezoek aan het H. Land, acht 

jaar geleden, ben ik daar geweest. In die 

kapel heeft men een stuk rotsplateau van 

die heuvel gelaten zoals die was; met een 

beetje fantasie kun je in die rots(-vloer) 

een paar voetstappen onderscheiden: deze 

worden gezien als de laatste voetstap-

afdrukken van Jezus. 

Het gaat mij er niet om: of dit historisch-gezien wel klopt, maar om de 

symbolische betékenis van die voetstappen. 

  

Enerzijds herinneren die lege voetstappen ons eraan: dat Jezus niet meer 

zichtbaar, tastbaar, in menselijke gestalte, onder ons aanwezig is, zoals 

voorheen toen Hij nog rondtrok.  

Hij is weer teruggekeerd naar zijn hemelse Vader, van wie Hij was 

uitgegaan; Hij is weer thuisgekomen en opgenomen in Gods 

heerlijkheid, waarvan ‘de wolk’ in het Hemelvaartsverhaal het teken is: 

Zo geven die lege voetstappen aan: de voltooiing en afsluiting van Jezus’ 

zending hier op aarde.  

 

Anderzijds nodigen die lege voetstappen in dat kerkje óns, zijn 

leerlingen, uit: om nu in die voetstappen (die daar afgedrukt staan) te 
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treden, en verder te gaan in zijn Geest en zijn 

werk voort te zetten. In feite hebben zijn 

leerlingen dat ook gedaan, na Pinksteren. 

Zo zijn die twee voetstappen voor zijn 

leerlingen ook een eken van een nieuw begin. 

 

Net als Jezus’ leerlingen worden ook wij 

worden opgeroepen: om niet (naar de hemel) 

naar boven, te blijven staren, niet te blijven 

hangen in het verleden, in het gemis - vol 

heimwee naar de tijd dat Hij nog zichtbaar op 

aarde rondtrok; en Hem alleen maar te bewonderen om wat Hij gezegd 

en gedaan heeft. 

Nee, die tijd is voorbij, nu komt het op zijn leerlingen, op ons, aan. 

Nu moeten wij als Jezus (in de kracht van de Geest) aan de slag. We 

komen op eigen benen te staan: nu wil Jezus in ons tot leven komen en in 

ons vaardig worden. 

(Nu is het onze beurt om te doen wat Hij deed: door zijn boodschap uit 

te dragen, en de tekenen (sacramenten) te vieren die Hij ons naliet, én: 

door – net als Hij – liefde en gerechtigheid te beoefenen. 

Nu moeten wíj de handen uit de mouwen steken. Nu moet de Heer in 

ons tot leven komen.) -Als zo onze handen doen als Hij, en ons hart 

uitgaat naar wie zijn hart uitging, dan blijft Hij (in zekere zin) zichtbaar 

en tastbaar onder ons aanwezig en werkzaam, en komt Hij tot nieuw 

leven in en door ons, dan worden wij zijn handen en zijn voeten. 

 

Ik moet daarbij ook denken aan een kruis zonder handen en voeten in 

een kerkje, dat door een bombardement verwoest was tijdens de invasie 

in Normandië, nu 75 jaar geleden. Bij de herbouw van dat kerkje heeft 

men in het puin de handen en de voeten van dat kruisbeeld niet kunnen 

terugvinden. Toch hebben ze dat kruis weer teruggeplaatst. 

Onder dat kruis zonder handen en voeten, heeft men toen de volgende 

tekst geplakt – voor ieder die naar dit kruis opkijkt: ‘Júllie zijn mijn 

handen; jullie zijn mijn voeten’. 

 



‘De handen en voeten van Christus zijn’, doen wat Hij deed: dat is best 

een hele opgave, maar we staan er niet alleen voor; Jezus heeft zijn 

leerlingen, ook ons, niet aan ons lot overgelaten. 

Ook óns is de H. Geest, de Helper, beloofd: als steun in de rug, die ons 

begeestert, bezielt, en kracht geeft om zijn werk voort te zetten, en zo de 

persoon van Christus en zijn boodschap handen en voeten te geven. 

We mogen geloven dat Hij ons nabij is, want Hij zei: ‘Zie, ik ben en blijf 

bij jullie, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.’ 

 

Bidden wij in de komende dagen op weg naar Pinksteren om de H. 

Geest, met de tekst uit de eerste eeuwen van de kerk: ‘Kom, heilige 

Geest, maak soepel wat in ons en onze wereld is verstard; genees wat is 

gewond, verwarm wat is verkild, en besproei wat is verdord: Kom, o 

Geest de Heren, kom.’. 

 

 

Lied nr. 22:   Kom tot ons o heilige Geest (Tui amoris ignem) 

 

 

Stilte/persoonlijke overweging 

 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 139: Atme in uns (Adem in ons)  

• God van liefde, wij bidden U voor alle mensen die zich christen 

noemen: help hen en ons te leven in de voetstappen van Jezus, en zo 

Jezus’ boodschap van liefde en vrede vormgeven in woord en daad, 

en zo zijn werk hier op aarde voortzetten. 

Laat ons zingend bidden 

 

• Voor alle vrouwen en mannen in missie en zending, ver weg en ook 

hier ter plaatse: dat de Heer hun inspanningen zegent; en dat ook in 

de toekomst jonge mensen zich daartoe geroepen mogen weten, en zo 

het geloof in Christus en zijn boodschap levend helpen houden, 

samen met ons. 

Laat ons zingend bidden 
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• (ruimte voor eigen voorbede) 

 

… 

 

Laat ons zingend bidden 

 

 

Onze Vader (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling): 

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedaan worden: 

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied nr. 128:   Jubelt und freut euch 

 

 

Zegenwens:  

Moge de Heer voor je uitgaan: om je de juiste weg te tonen. 

Moge de Heer naast je gaan: om je te behoeden e en te steunen. 

Moge de Heer achter je gaan: om je te beschermen tegen mensen die je 

kwaad willen doen. 

Moge de Heer onder je zijn: om je op te vangen als je dreigt te vallen. 

Moge de Heer in je zijn: om je te troosten als je verdrietig bent. 

Moge God om je heen zijn: om je te verdedigen als anderen je aanvallen. 

Moge God over je komen met zijn zegen: dat Hij je zegenen en bewaren 

mag. 

 

 

Slotlied nr. 141:  Jij bent gezegend; gezegend ben jij.  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,46@1@1,67@1@1,22@1@1,139@1@1,128@1@1,141@1@1&view=128
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,46@1@1,67@1@1,22@1@1,139@1@1,128@1@1,141@1@1&view=141

