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Hemelvaart 
 

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Weten jullie wat een kettingbrief is? Zo niet, vraag dan aan je papa of mama 

maar wat dat is. Ik weet zeker dat zij vroeger ook wel een keer aan een 

kettingbrief hebben meegedaan. Maar nu eerst iets heel anders. 

Gisteravond keken omie en ik naar een mooie film op de televisie. Het ging over 

een jongetje van elf jaar, dat op school van zijn leraar de opdracht had 

gekregen: ‘Hoe kun jij de wereld verbeteren?’  

Dat jongetje bedacht het volgende plan. Hij ging drie mensen helpen. Maakte 

niet uit wie en als zij hem een bedankje gaven, zei hij: ‘Nee, u moet mij niet 

bedanken, maar u moet nu ook drie andere mensen gaan helpen, mensen die 

hulp nodig hebben, net zoals ik u nu geholpen heb. En hun dankjewel moet dan 

zijn, dat ook zij weer drie andere mensen in nood gaan helpen, enz. enz.  

 

Als deze mensen die hulp gekregen hebben, nu zelf ook andere mensen zouden 

gaan helpen, (slechts drie) wat zou dat een kettingreactie geven van mensen die 

andere mensen helpen! 

 

Lieve kleinkinderen, met Kerst vieren wij dat Jezus als baby op deze wereld is 

gekomen. In dit laatste hoofdstuk met als titel: ‘Hemelvaart’ neemt Jezus 

afscheid van zijn leerlingen en gaat Hij naar de hemel. Dat was duidelijk 

zichtbaar voor zijn leerlingen. Lees het onderstaande verhaal uit  de bijbel 

maar. 

Als laatste gaf de Here Jezus zijn leerlingen de opdracht om aan alle mensen op 

de hele wereld over Hem te vertellen. Dat was ruim twee duizend jaar geleden. 

Wat een ‘kettingreactie’ heeft deze opdracht van Jezus tot gevolg gehad.  

 

Jullie omie en ik, ja wij allemaal mogen aan deze ‘kettingbrief van Jezus’ 

meedoen. Ook vandaag! En anders morgen wel…. 

 

 

Hoofdstuk   102    -    Hemelvaart   -   Handelingen 1   :  1 –  14 

 

Het was de veertigste dag na de opstanding van Jezus uit de dood. In de 

bovenzaal van een huis in Jeruzalem wachtten ze nu weer op hem. Al twee keer 

eerder was Jezus in dit huis aan zijn leerlingen verschenen. Maar deze keer 

waren hier niet alleen zijn elf discipelen bijeengekomen. Nee, heel veel mensen 

in Jeruzalem die in Jezus geloofden waren er. Met elkaar zo’n honderdtwintig. 

Onder hen waren ook de vrouwen, die Jezus gevolgd waren vanuit Galilea. Ook 
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Jezus’ moeder Maria was er en voor de eerste keer ook de vier zonen van Jozef 

en Maria. 

Tot nu toe hadden de halfbroers van Jezus niet in hem willen geloven. Er was 

zelfs een tijd geweest dat ze met geweld Jezus van zijn werk af wilden houden. 

Maar nu waren ze totaal veranderd. In deze weken na Jezus’ opstanding was Hij 

ook verschenen aan Jacobus, de oudste van de vier broers. Jacobus had daarna 

met zijn broers gepraat en nu geloofden ze alle vier dat Jezus ook hun Messias 

was. Zij hoorden nu ook bij de volgelingen van Jezus en iedereen respecteerde 

hen, want zij waren familie van de Meester. Nu wachten ze met alle anderen in 

grote spanning op de dingen die gingen gebeuren. 

 

Jezus kwam vandaag niet onverwachts. Ze wisten dat hij vandaag met hen zou 

eten en dat zij hem allemaal zouden zien en horen. Ze wisten ook allemaal, dat 

dit de laatste keer zou zijn. Als een schaduw lag het naderend afscheid over hun 

blijdschap heen. Want ook al begrepen ze dat het zo niet kon blijven en dat 

Jezus’ plaats bij God in de hemel was, het gemis zou er niet minder om zijn! 

Maar toen de Here Jezus in hun midden kwam, op de ereplaats aan tafel ging 

zitten en hen zegende, waren ze allemaal alleen nog maar blij. 

Dat Jezus niet alleen met hen wilde praten, maar ook met hen wilde eten, dat 

was voor hen een teken dat zij voor altijd bij hem hoorden. Ja, dat Hij altijd bij 

hen zou zijn, zelfs als hij opgevaren was naar de hemel.  

 

Aan het einde van de maaltijd sprak Jezus hen voor de laatste keer toe. Ze 

luisterden stil en aandachtig. Nog een keer zei Jezus dat ze later aan alle 

mensen zijn woord, zijn evangelie moesten verkondigen. Maar eerst zouden 

ze de Heilige Geest ontvangen. 

Jezus zei: ‘Jullie kennen Johannes de Doper. Hij doopte met water. Johannes 

vertelde jullie dat er Eén zou komen die met de Heilige Geest en met vuur zou 

dopen. Die Eén ben Ik en nu zal het niet lang meer duren, slechts een aantal 

dagen, dan zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Jullie moeten in 

Jeruzalem blijven en wachten. Twijfel niet of het wel zal gebeuren, want ik zeg 

jullie dit in de Naam van mijn Vader.’ 

 

Daarna nam Jezus zijn elf apostelen mee de stad uit, naar de Olijfberg. Eerbiedig 

liepen ze voor de laatste keer achter Jezus aan. Het was dezelfde weg, die ze 

gelopen hadden op die zondag van de koninklijke intocht. Veel mensen hadden 

toen met palmtakken gezwaaid en ‘Hosanna’ geroepen. Ja, toen nog hadden ze 

gedroomd van strijd, verlossing en van koningseer. Het was uitgelopen op de 

dood van Jezus aan het kruis en de begrafenis. Al hun hoop was teniet gedaan….  

Maar nu was alles goed gekomen. Jezus was opgestaan uit de dood. Hij was de 

Messias, de Christus, de Zoon van God. 

Nu ging Hij hen verlaten, maar ééns zal Hij terugkomen op de wolken van de 

hemel. Dan zal Hij de Koning van de hele wereld zijn! Dan zal Hij zijn 
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koningschap stichten en Israël zal dan ‘hoog en heerlijk’ zijn te midden van de 

volken en alle mensen op de hele wereld zullen voor Jezus buigen! O, als dat 

maar niet te lang meer zal duren….  

 

Eén van de elf die dichtbij Jezus liep, vroeg: ‘Heer, gaat u binnen afzienbare tijd 

het Koningschap over Israël herstellen?’ 

Vol blijde hoop keken ze allemaal Jezus aan en wachtten op zijn antwoord. Wel 

hadden ze deze veertig dagen geleerd dat het Koninkrijk van Jezus Christus 

totaal anders zou zijn dan de Farizeeërs hun hadden geleerd en waar de Zeloten 

van droomden. Ze dachten niet meer aan een Messias die met het zwaard in zijn 

vuist aan het hoofd van zijn soldaten de Antoniaburcht ging bestormen en 

daarna de mars naar Rome.  

Ze wisten nu, ja dat geloofden ze, dat het nieuwe rijk van Jezus een Koninkrijk 

over Israël zou zijn en dat het oude land Israël het grote middelpunt van de hele 

wereld zou worden. En nu wilden ze graag weten hoe lang dat nog zou duren.  

 

Nog één keer nam Jezus het woord. Ze moesten nog leren dat nu alles anders 

was geworden. Dat vanaf nu alle mensen van alle volken over de hele wereld 

vrij tot Jezus mochten komen. Eeuwen lang was Israël het uitgekozen volk van 

God geweest. Eeuwen lang ging de weg naar God over Jeruzalem, naar de 

tempel waar God woonde. Maar nu zou de tempel verwoest worden en heel 

Jeruzalem vernietigd. Vanaf nu zouden voor God alle volken gelijk zijn. Maar 

dat konden de elf leerlingen van Jezus nog niet begrijpen. Jezus wilde dit hun 

nog een keer zeggen, zodat ze het nooit weer zouden vergeten.  

 

Op hun vraag wanneer Hij terug zou komen antwoordde Jezus: ‘Jullie hoeven 

niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie 

zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie in 

Jeruzalem over Mij vertellen. En in heel Judea en Samaria en overal op 

aarde.’ 
 

Terwijl dit machtige woord van Jezus tot hen doordrong, zagen ze dat Jezus 

opgenomen werd. Voor hun ogen steeg Jezus omhoog. Niet zomaar verdween 

hij, zoals de vorige keren, maar ze zagen Jezus omhoog naar de hemel gaan. Als 

laatste zagen ze zijn mantel, zijn gezicht, zijn zegende handen. Toen Jezus al 

hoger ging, kwam er een witte wolk die hem meenam, zodat ze hem niet meer 

konden zien. 

 

Ze bleven omhoog kijken, terwijl Jezus niet meer te zien was. Nu was Hij niet 

meer op deze aarde. Het zou leeg en stil worden, zonder Jezus. Plotseling 

stonden er twee engelen bij hen, in blinkend witte kleren. 
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Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. 

Jezus is naar de hemel gegaan. Maar hij zal terugkomen op de wolken, op 

dezelfde wijze als jullie hem zojuist zagen heengaan.’ 

 

De elf apostelen van Jezus begrepen, dat zij niet bedroefd mochten zijn. Dat 

God hen niet zou vergeten nu Zijn Zoon niet meer bij hen was. Moedig gingen 

ze terug naar Jeruzalem, naar dezelfde bovenzaal waar zij met Jezus gegeten 

hadden, wachtend op het wonder dat spoedig zou gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 


