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Broeders en zusters, de hemel is niet zomaar een symbool of een romantische 
voorstelling. In de Hebreeënbrief, in de tweede lezing, horen we dat Christus de 
hemel zelf is binnengegaan en niet een heiligdom dat slechts een symbool is van het 
waarachtige heiligdom. Als de hemel niet slechts een symbool is, wat is het dan 
wel? De catechismus zegt hierover: ‘de hemel is het volmaakte leven samen met de 
allerheiligste Drie-eenheid, met de Maagd Maria, de engelen en alle gelukzaligen. De 
hemel is het uiteindelijk doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van 
de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk.’ 

In de brief aan de Hebreeën wordt uitgelegd hoe deze staat van geluk te bereiken is. 
De schrijver spreekt over het bloed van Jezus, waardoor wij vrije toegang hebben 
gekregen tot het heiligdom. Jezus is op het hoogtepunt van de geschiedenis 
verschenen en heeft zich geofferd voor onze zonden. Hij is nu die hogepriester die 
over het huis van God is aangesteld. Wat ons betreft, beste mensen, wij weten dat 
wij eenmaal moeten sterven en daarna komt het oordeel. Wat we vandaag horen in 
de Bijbellezingen is dat we ons kunnen toevertrouwen aan die hogepriester Jezus. 
Door in zijn liefde te blijven, blijven we op die weg die voert tot de hemel.  
We moeten ons daar wel op prepareren. Als we merken, dat we ons ergens schuldig 
over voelen, dan is het zaak om dat op te lossen, om zoals de schrijver van de 
Hebreeënbrief het zegt, ons hart weer rein te sprenkelen. Hij die de beloften deed, 
is betrouwbaar.  

En tevens is het zaak om te getuigen van de hoop die in ons leeft. Het einde van 
het evangelie volgens Lucas, dat we zojuist gehoord hebben, spreekt over Jezus die 
de leerlingen zegent. Terwijl Hij dit doet, wordt Hij ten hemel opgenomen. In de 
Handelingen van de Apostelen staat dat dit gebeurde, veertig dagen nadat Jezus uit 
de doden was opgestaan.  

In die veertig dagen verscheen Hij aan de leerlingen en sprak met hen over het Rijk 
Gods.   
Jezus zegt zijn leerlingen toe, dat zij de kracht zullen ontvangen van de heilige 
Geest, om zijn getuigen te zijn tot aan het uiteinde der aarde. Dat is wat gebeurt 
met Pinksteren. Jezus vraagt aan zijn leerlingen om in de stad te blijven totdat zij uit 
den hoge met kracht zullen zijn toegerust. Dat is ook voor vandaag een goede raad. 



Om, voordat je aan iets nieuws gaat beginnen, eerst in gebed te overwegen of het 
inderdaad de goede keuze is. Om te vragen om kracht om het aan te kunnen.  

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, negen dagen, is een tijd om te bidden om 
de heilige Geest, dat die opnieuw onze harten zal vervullen. En om vervolgens 
daarvan te kunnen getuigen. In vroeger dagen was dat haast een vanzelfsprekende 
zaak. Vanuit ons land gingen vele missionarissen, priesters, broeders en zusters, 
naar de uiteinden der aarden om het evangelie te verkondigen. En in eigen land 
zaten de kerken vol om voor hen te bidden. Nu is dat anders. Maar de uitdaging is 
er niet minder om. De nood om het bevrijdende woord des Heren te horen, is nog 
altijd hoog. In China, in India, in Nigeria en op zoveel plaatsen meer hunkeren 
mensen naar het evangelie, naar de blijde Boodschap over de hemel en de aarde. In 
Oekraïne vechten mensen voor hun vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om niet 
door geweld een andere cultuur opgelegd te krijgen. Maar ook hier in ons eigen 
land zitten veel mensen verlegen om een geheel ander perspectief, om de hoop op 
die andere, onzichtbare ‘plaats’ waar het geluk niet voorbijgaat. Vooral jonge 
mensen krijgen niet meer de woorden mee om hun hoop op zo’n blijvend geluk, 
hun geloof in een betere werkelijkheid uit te drukken. Veel jongeren voelen zich 
eenzaam en zonder perspectief. Velen vluchten in drank of drugs. Ons geloof 
overstijgt de dagelijkse oppervlakkigheid waarmee we zo vaak te maken hebben. 
Het geeft diepgang aan ons leven en verbondenheid met elkaar. Laten we dan vurig 
bidden om de komst van de heilige Geest, de Helper, die ons toe zal rusten met 
nieuwe kracht om Jezus’ getuigen te zijn voor onze broeders en zusters. Amen. 

 


