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‘Grensoverschrijdend leven’
Inleiding
'Scheiden doet lijden': dat ervaren we allemaal weleens. Kinderen kunnen al huilen als de
hond of de poes is dood gegaan ( volwassenen ook trouwens); ouders voelen het , als ze hun
kind moeten loslaten. Afscheid nemen is een pijnlijke aangelegenheid: een medemens
verlaat je: omdat hij op reis gaat, omdat hij sterft, omdat jullie niet bij elkaar passen.
Een dergelijke pijn ervaren de apostelen bij Jezus' hemelvaart: gespannen blijven ze hem
nastaren. Maar ook ontvangen zij kracht om verder te leven. Ze leren inzien dat Jezus zijn
en hun grenzen verlegt. Hij is niet meer gebonden aan één plaats en één tijd, maar behoort
aan alle tijden toe en hij zendt zijn leerlingen erop uit om dat waar te maken.

Lezing: Handelingen: 1, 1-11 Wat sta je naar de hemel te kijken
Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft
tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest
had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun
met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en
sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te
verlaten, maar de belofte van de Vader af
te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: 'Johannes doopte met water, maar
gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.'
Terwijl zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd
voor Israël het koninkrijk herstellen?'
Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in
zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over
u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde
der aarde.'
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok
Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat
ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op
dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.'

Evangelie: Marcus 16;15-20
In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered
worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de
gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken,
slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als
ze aan zieken de handen opleggen zullen deze genezen zijn.'
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit
aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte
met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.
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Overweging
De leerlingen zijn bedroefd om Jezus' heengaan. Het liefst zouden ze hem willen
vasthouden. Maar hij zegt dat het juist goed is dat hij heengaat. Hij wil voorkomen dat ze
hem als hun bezit gaan beschouwen. Ze wilden hem immers soms maar al te graag
voorschrijven wie hij moest zijn: een Messias van vuur en zwaard en van tastbare
bevrijding, een religieus-politieke zuiveraar...
Zoals het nodig is dat ouders hun kinderen langzaam maar zeker loslaten en op eigen benen
zetten, zo vindt Jezus het ook goed om zijn leerlingen prijs te geven aan de moed van alle
dagen, aan het tasten, zoeken , vragen, maar met de belofte van de Geestkracht die hen zal
bezielen.





' Houdt mij niet vast' zei Jezus tegen Maria Magdalena, hij zegt het tegen zijn
leerlingen en ook tegen ons. Met Hemelvaart heeft hij zich aan onze ogen
onttrokken. We moeten hem gaan zien met andere ogen.
Wij mogen nu leven met zijn woord, dat alles zegt wat we moeten horen, maar de
geheimen niet ontrafelt. Geloven is ook wel eens 'Cirkelen rond het Geheim'
genoemd.
We mogen leven met zijn daden, die ons tonen wat ons te doen staat: breken en
delen zoals hij dat heeft gedaan, en die ons daarom het harde van het leven en
sterven niet besparen.
En we mogen leven met zijn Geest, die ons dezelfde taal geeft om zijn woorden en
daden te verstaan en te vieren, maar die ons ook uitzendt naar buiten toe, naar het
land der levenden, waar wij elkaar proberen te helpen en te dragen. En juist daar
zullen we hem tegenkomen, in het gelaat van de ander, dat gelaat dat schoonheid,
verdriet, kracht, lijden, vertrouwen, angst, gelatenheid, pijn, ja dat de ziel uitdrukt.
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