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Preek van 29 mei 2014, Hemelvaartsdag 
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

HET LAATSTE DAT ZIJ VAN HEM ZAGEN 

 

Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 

(Lucas 24,51) 

Be-tekend 

Ds. Nico ter Linden vertelt in een van zijn boeken over een pastorale training 

die hij kreeg van een beroemde Amerikaanse psycholoog. Na de bespreking van 

een gesprek met een door schuld gekwelde vrouw, vroeg de psycholoog aan 

Ter Linden: ‘Heb je haar ook nog de zegen gegeven?’ – ‘Nee,’ antwoordde Ter 

Linden. ‘Waarom niet?’ – ‘Niet aan gedacht.’ – ‘Waarom niet?’ – ‘Nog nooit aan 

gedacht.’ 

Er was een tijd dat in protestantse kringen de zegen alleen gegeven werd aan 

het einde van de kerkdienst. Het was een collectief gebeuren. Een zegen op 

afstand. Je werd hoogstens één keer in je leven persoonlijk gezegend: bij je 

huwelijk. Maar we zijn gaan zien dat we daarmee te karig waren. We waren 

misschien er misschien eerst te rationeel voor of misschien zelfs wel 

symboolblind. Maar gaandeweg ontdekten we dat het rituele gebaar van de 

zegen ook in één op één relaties helende kracht heeft. Ik ben dat zelf ook door 

de jaren heen gaan merken, want op belangrijke kruispunten in het leven van 

mensen zegen ik hen soms ook. Het doet de meeste mensen veel. Het is 

helend. 

Hoe die helende kracht te verklaren is? Lastig te zeggen. Ik kom zelf altijd wat 

verder door te beginnen bij de oorsprong van ons woord ‘zegenen’. Het komt 

van het Latijnse signare. Het betekent: tekenen. Zegenen is iemand be-

tekenen, betekenis toekennen, of: iemands levensweg in het teken stellen van. 

In het teken van wat? Van Gods liefdevolle toewending. Hij neemt je onder zijn 

hoede. Hij houdt je in zijn oog, waar en hoe je levensweg ook loopt. Een zegen 

plaatst je in een ruimte met een extra dimensie. Een zegen be-tekent je met 

Gods aanwezigheid zodat je leven van be-teken-is wordt.  
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Belofte 

Jezus zegende ook mensen. Op een keer brachten moeders hun kinderen naar 

Jezus. Of hij hen de handen wilde opleggen. Dat deed Jezus. Hij was bepaald 

niet karig met dat gebaar.  

De zegen was zelfs het allerlaatste gebaar dat zijn leerlingen van hem zagen. 

Een ontroerend beeld dat voortaan op hun netvlies gebrand moet hebben 

gestaan. Ook zij stonden op een kruispunt van hun leven. Jezus zou hen 

verlaten. Zij werden geroepen nu zelf de boodschap van het evangelie de 

wereld in te dragen. In een wereld vol conflicten, verwarring en vervreemding 

mochten zij de boodschap van vergeving en verzoening uit gaan dragen. Een 

mooie maar grote verantwoordelijkheid! Hoe moesten ze dat doen zonder 

Jezus? Maar op dat kruispunt stelde Jezus hun leven in het teken van Gods 

kracht. Hij betekende hen met de belofte dat zijn Geest met hen zou zijn. Dat 

maakte Hemelvaartsdag tot een Hemelvaartsfeest. 

Eigenaardig trouwens: dat wij spreken van Hemelvaartsdag. We hebben een 

Kerstfeest, Paasfeest, Pinksterfeest, maar een Hemelvaartsdag. Waarom? 

Omdat afscheid geen feest kan zijn? Maar kijk dan naar de leerlingen van Jezus: 

voor hen was het een dag van grote vreugde. Waarom? Omdat de zegen van 

Jezus als een stijgende zon hen bescheen. 

De zon van ons bestaan 

Misschien is die zon een goed beeld voor Hemelvaartsfeest. Hemelvaart is niet 

een vorm van verdwijnen, maar een manier waarop Jezus of de Geest van Jezus 

steeds meer mensen kan bereiken. Als de zon aan de horizon op komt, raakt ze 

op een bepaalde plek nog aan de aarde. Het licht daagt wel, maar dringt nog 

niet overal door. Maar dan gaat de zon klimmen. Ze lijkt steeds verder van de 

aarde af te komen, maar hoe hoger aan de hemel, hoe dieper en breder haar 

stralen over de aarde vallen. Hoe hoger aan de hemel, hoe warmer het wordt.  

Hemelvaart betekent: Jezus is als de zon. Als hij aan één plek op aarde 

gebonden was gebleven, was de warmte van zijn invloed beperkt tot een 

handjevol mensen. Maar hoe hoger hij reikt, hoe meer mensen met zijn zegen 

bereikt worden. Tot tenslotte heel de wereld baadde in het licht van Christus’ 

zegen. Hemelvaart een weggaan? Welnee, het is een vorm van naar ons 

toekomen! Zijn warmtestralen zullen ons nu beter dan ooit bereiken! 
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Nu zijn er altijd mensen die dan goochem reageren en zeggen: dat kan niet. Als 

Jezus ten hemel voer bij Jeruzalem, dan is de hemel dus boven het heilige land. 

Maar de mensen aan de andere kant van de wereld dan? Maar dan zou ik 

willen zeggen: reageer nu eens niet zo symboolblind. Denk bij hemel nu eens 

niet aan een plek op de astronomische kaart, maar aan die extra dimensie. 

Door opgenomen te zijn in die hogere dimensie, raakt de zegen van Jezus op 

elk punt onze realiteit. Dat betekent: zijn zegen valt ook over ons. 

Onzeker 

Wij hebben die zegen waarschijnlijk net zo hard nodig als de leerlingen van het 

eerste uur. Die leerlingen moeten zich onzeker hebben gevoeld. Hoe moesten 

ze verder zonder Jezus? Veel kerkmensen voelen zich ook onzeker. Was de 

houding van veel christenen vroeger er één van: wij weten het en wij hebben 

het! Vandaag spreken we over zoekreligiositeit. Spraken we vroeger met 

uitroeptekens, tegenwoordig grossieren we in vraagtekens. We zien dat de 

overdracht van het geloof van de ene op de andere generatie stagneert. Dat 

riep bij velen gaandeweg het onbehaaglijke gevoel op: als we het aan onze 

kinderen nog niet kunnen overdragen, stelt ons eigen geloof dan nog wel wat 

voor?  

Maar misschien moeten we terug naar de kern van de eenvoudige boodschap 

waarmee de eerste leerlingen op pad werden gestuurd: de boodschap van 

vergeving en verzoening. Realiseren wij ons nog dat we daar geestelijk goud 

mee in handen hebben? Waar kun je die boodschap nog vinden? We leven in 

een wereld waarin mensen elkaar naar het leven staan, korte lontjes hebben, 

op hun strepen staan, maar tegelijk worstelen met dingen waar ze zich voor 

schamen maar waar ze geen raad mee weten en het dus maar diep 

wegstoppen. Hoe kunnen wij onszelf aanvaarden en vergeven? En hoe kunnen 

we een ander vergeven of ons verzoenen met de ander als we niet verzoend 

zijn met onszelf?  

Maar het evangelie heeft een boodschap van vergeving. Of nee, beter: het is 

een werkelijkheid van vergeving en verzoening. Een werkelijkheid die we 

mogen leven en doorgeven. Met heel je hebben en houden, met al je 

schaduwzijden en misere, mag je weten: ik ben gezien en aanvaard. God neemt 

ons zoals we zijn. Dat láát ons niet zoals we zijn. Het doet als het goed is iets 

met ons. Maar het begint met: God neemt ons zoals we zijn. Dat is meer dan 
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wijzelf kunnen. Het kan alleen omdat er iets groters is, iets dat dieper reikt dan 

wij zelf: de zon van Gods zegen. Een mens kan zichzelf niet zegenen, je kunt 

alleen gezegend-worden en zelf tot zegen zijn.  

Kruiske 

In de Rooms-katholieke traditie bestaat (eigenlijk moeten we zeggen ‘bestond’, 

want ook daar slijten de gewoonten en rituelen) – bestond de traditie dat 

ouders hun kinderen elke avond zegenden en dan een kruis op hun voorhoofd 

tekenden. Guido Gezelle, de bekende priester-dichter uit de 19de eeuw, heeft 

daar eens een prachtig gedicht over geschreven. Hij maakte het toen zijn 

ouders al waren overleden. Maar – zo schreef hij met zijn boerse eenvoud - : 

 

 […] dat kruiske, ’t is geschreven 

 diep mij in den kop gebleven. 

 

Waarmee hij zoveel wilde zeggen als: mijn leven is be-tekend, en heeft er 

betekenis door gekregen. 

Zo is de gemeente van Jezus betekend door zijn zegenend gebaar. We zijn 

betekend met zijn kruis – teken van verzoening en vrede. Hij schreef zijn zegen 

diep in ons bestaan. Zijn laatste gebaar was geen afscheid, maar een 

veelbelovend begin. Wij en onze wereld staan in het teken dat wij niet alleen 

gelaten zijn. De wereld valt onder Gods ruime vleugelen. Daarom keerden de 

leerlingen van het eerste uur ook niet teleurgesteld terug, maar in vreugde. Het 

was die dag Hemelvaartsfeest.  

 

 

 

 


