Schriftlezing: Hand. 1:4-14, Tekst: Lukas 24:52-53
Thema: Aardse gevolgen van Jezus’ hemelvaart.
Zingen: Ps. 47:1 en 3, Ps. 24:5, Ps. 99:1 en 2, Ps.
68:3 en 9, Ps. 145:3

Er zijn voor hun (en ons) genoeg redenen te vinden
om niet blij te zijn. Alleen al de plaats waar ze naar
terugkeren, Jeruzalem, is goed voor angst,
schaamte en frustratie.

Hoofdpunten van de preek
Met Jezus’ hemelvaart valt op aarde van alles op z’n
plek. We zien dat in hoe de discipelen terugkeren.

Toch is er blijdschap. Groter dan… Jezus’ zegenend
heengaan is geen werkelijke scheiding. Hemelvaart
zet hun en ons bestaan op aarde in het juiste licht: Ik
ben met u, al de dagen’ en ‘Ik heb alle macht.’

1 Aanbidding
Aanbidding is dat je als mens je meerdere erkent en
met respect behandeld.
Jezus’ hemelvaart leidt tot blijvende aanbidding op
aarde. Nú zien de discipelen het in, eerder was daar
nog niet echte sprake van.
Jezus blijkt Heer’ van heel de aarde. Een OT titel
van de almachtige God. De Vader legt de
heerschappij in doorboorde handen van Jezus. Hij
moet Koning zijn (1 Kor. 15:25).
Daarmee is het kroningsfeest ook voor ons een
belangrijk. Zo zien wij weer, wat we niet altijd
ervaren (en waardoor de ware aanbidding hapert):
Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Komt, laten
wij aanbidden…!
2 Blijdschap
De discipelen keren terug in aanbidding en mét
grote blijdschap.
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Ook al zien wij Jezus niet met onze lichamelijke
ogen, de blijdschap in de Heere is onze kracht (Neh.
8:10) van het geloof. Daarom verheugen we ons met
onuitsprekelijke vreugde.
3 Zegening
De discipelen keren terug naar Jeruzalem. Lukas
eindigt zijn evangelie waar hij het begon. In de
tempel. Daar heerst een veelzeggend zwijgen. Het is
verre van wat het wezen moet.
Hemelvaart brengt daarin verandering. In de tempel
wordt God geloofd en gedankt, in één woord:
gezegend. Daar is de tempel voor gebouwd: de
echo van de aarde op de hemelse zegeningen.
De tempel is als gebouw er niet meer. De gemeente
van het Nieuwe Testament is nu de tempel (Ef.
2:21). Dé plaats bij uitstek waar God gezegend
wordt vanwege al Zijn geestelijke zegeningen.

