Diepgraver van zondag 24 mei 2020
Bijbellezing: Handelingen 1:1-14
1. Drie opmerkingen
a. Wolk: hét symbool van Gods heerlijke aanwezigheid.
In het Hebreeuws: sjechina = Gods héérlijkheid; Gods
gewichtigheid. De Israëlieten hebben een gewichtige God. Onze God is een zwaargewicht.
Niet in kilo’s, wel in belangrijkheid. Gods heerlijkheid omhulde Jezus, zodat hij niet meer te
zien was. (Ex24:15-18; Mat17; 2Pe1:17).
b. Jezus ging zelf naar de hemel (vs11), maar werd ook omhoog geheven (vs9). God zelf
verhoogde Jezus. Letterlijk, van de aarde naar de hemel. En ook figuurlijk: Jezus’ hemelvaart
was een promotie. Zijn werk op aarde was af!
c. Zo werd Jezus opgenomen naar de hemel (4x!). Hij zette zich aan Gods rechterhand
(Mc16:9). Hij krijgt een ereplaats in een totaal andere werkelijkheid, die geen mens ooit
gehoord of gezien of bedacht heeft.
2. Jezus’ verheerlijking…
a. … was noodzakelijk voor de komst van de heilige Geest (Joh7:37-39);
b. … is belangrijk voor de wereld en de mensheid:
-

-

Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen… Zal de film van Hemelvaart
teruggedraaid worden, achterstevoren? In de Bijbel staan andere dingen over
Jezus’ terugkomst: te midden van engelen en mensen; zoals de bliksem flitst; élk
oog zal hem zien.
Jezus zal op een grote wolk, bekleed met macht en grote luister terugkomen
(Lc21:27). Staan en naar boven staren heeft geen zin. Naar vóren kíjken wel!
Jezus sprak niet over ‘staan en staren’, maar over ‘gaan en getuigen’ (vs8) in
Jeruzalem, Judea, naar Samaritanen, tot aan de uiteinden van de aarde.
De héle mensheid zou het grote nieuws horen van een níeuwe wereld. En de
Geest die na Jezus’ verheerlijking komen kon, zou mensen gaan veranderen.

3. In grote vreugde (Lc24:52-53): dankzij de ‘Geest van vreugde’. Blije mensen zijn de
beste reclame voor Gods nieuwe wereld, die bezig is te ontstaan.







1e lezing: Handelingen 1:1-14 In dit gedeelte staat maar liefst 5x ‘ogen’/’zien’. Zou dit
bijzondere betekenis hebben? Welke? Is voor jou belangrijk dat Jezus’ hemelvaart een
historisch feit is? Waarom (niet)?
Vraag: Lucas noteert regelmatig de aanwezigheid van engelen. Op welke momenten van
Jezus’ leven? Zijn het 6 momenten, of nog meer?
2e lezing: Matteüs 17:1-13 Wat vind jij heel belangrijk in deze gebeurtenis? Waarom?
Staan er ook onduidelijkheden in? Welke?
Vraag: Vind jij jezelf een blij mens? Waarom (niet)?
3e lezing: Matteüs 24:3-14 Welk verband lees je tussen ‘gaan en getuigen’ en Jezus’
terugkomst? Geeft dit verband jou stress? Waarom (niet)?

