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Overweging
Ik hoorde dezer dagen dat een kleinzoontje zijn grootvader
vertelde dat hij vandaag een vrije dag had.
waarom?

het is ruimtevaartdag!

Als kind was het voor mij klip en klaar:
Jezus werd op een wolk opgenomen,
en ging linea recta naar boven en was … uit zicht.
Later als tiener, kon ik er niet veel meer mee:
hoe moet je je dat nou voorstellen die hemelvaart,
dat is toch onmogelijk. Jezus bleef uit zicht..
Misschien herkent u dat wel: wat hier verteld wordt,
wat is dit toch? Die vraag helpt:

gaandeweg is er een nieuw besef gegroeid;
en het evangelie zelf wijst de weg.

De hemelvaart wordt immers in alle evangeliën anders, of zelfs
niet verteld. Dat is al een eerste gegeven.

(Alleen de Handelingen van de apostelen, toegeschreven aan
Lukas, doet het uitgebreider. Dat hoorden we zojuist uit de
Kijkbijbel.)
De evangelist, of wie later zijn goede boodschap in de eerste
christengemeenten hoorden, zoekt naar een antwoord op de
vraag naar de afwezigheid van Jezus, en wat dat betekende
voor de eerste christenen. Ze konden in hun zoektocht immers
niet zonder hem!
Het evangelie van Markus heeft dan wel een heel bijzonder slot.
Het is mogelijk pas in de loop van de tweede eeuw, lang nadat
Markus zijn evangelie geschreven had, eraan toegevoegd door
een anonieme schrijver.
Wordt het evangelie daar minder van? Dat kun je zeggen… het
is minder ‘echt Markus’.
Maar je kunt het ook lezen als het getuigenis van de volgende
generatie christenen die wilden geloven en leven met het
evangelie.

Net als bij de andere evangelisten kent Markus een einde waar
de overgang tussen hemel en aarde gemaakt wordt:
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de

hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van
God.
Jezus was bij God opgenomen.
De afsluiting van en kroon op zijn werk!
Bij de Romeinen en Grieken in die tijd waren het de mensen die
zo vergoddelijkt konden worden door zich te verheffen tot op
grote hoogte.
De vroege kerk vertelt over Jezus iets volstrekt anders: God is
in de hemel, u bent op de aarde.
Er zijn dingen die binnen het menselijk bereik liggen,
en er zijn zaken die niet binnen het menselijk bereik liggen.
De Bijbel blijft opzettelijk met twee woorden spreken: de aarde
onder de hemel.
Dat is niet vanwege het toenmalige gebrek aan
wetenschappelijke kennis, maar het hangt direct samen met
het Bijbelse getuigenis waar het om gaat.
Dat zegt: de hemel is er voor de aarde.
God wil er zijn voor zijn mensen.

En dan zijn we bij waar de evangelisten met de Hemelvaart
uiteindelijk op uit komen:
probeer niet God te worden, probeer maar mens te worden
naar Gods bedoeling.
Het laatste gebaar en woord bij Lukas is dat de Heer zijn
handen opheft en hen zegent, opdat ze tot zegen zijn.
Hemel en aarde blijven verbonden.
Mens vergeet het niet: als mens ben je door God

geschapen en bemind, dus ga je alsjeblieft niet tot iets
bovenmenselijks laat staan onmenselijks opwerken, dat zou
zonde zijn…
Het gaat dus om een bekering: de mens van heroïsche
hemelbestormer, tot knechtje van God, met beide benen op de
grond, en die van die grond weet dat het heilige grond is.
Eerbiedig leeft uit de zelve loze liefde van Christus.
Zalig de zachtmoedige, zalig die hongert naar recht en vrede,
zalig de barmhartige!
Echt geloof blijkt uit doorleefde woorden, en uit doorleefde
daden. Zoals Markus het beeldend zegt: slangen oppakken,
zieken niet in de steek laten, niet bang voor ze zijn, maar ze
steunen waar je kunt.
Als het kwaad wordt aangepakt en mensen worden recht
gedaan: aan zulke tekenen kun je zien dat mensen hun angst
hebben overwonnen en tot echt geloof zijn gekomen.

In Jezus leefde het vertrouwen dat wij ons hier beneden op
onze plaats mogen weten, omdat ze van God is.
Vanuit dit vertrouwen heeft Jezus geleefd.
Dat vertrouwen, dat alles overstijgt, hemel en aarde,
en dood en leven verbindt, raakt ook ons aan vandaag.
De hemel er is voor de aarde.
God wil er zijn voor en door zijn mensen.

