Hemelvaart
Veertig dagen geleden is Jezus opgestaan uit de dood. En nu is Zijn werk op aarde klaar. Daarom zal Hij gauw naar de
hemel gaan. De hemel is Zijn paleis; daar woonde Hij vroeger ook voordat Hij naar de aarde kwam. Want Hij is God, net
als Zijn Vader en de Heilige Geest; Zij wonen ook in de hemel.
Op een dag neemt Jezus Zijn discipelen, Zijn volgelingen, mee. Ze gaan de stad Jeruzalem uit en lopen een kilometer
ver, naar een berg, de Olijfberg. Hij heeft verteld dat Hij terug gaat naar Zijn Vader. ‘Laat U ons dan alleen achter?’,
hebben ze Hem gevraagd. ‘Nee, hoor’, zei Jezus. ‘Ik laat jullie niet alleen. Als Ik in de hemel ben, stuur Ik de Heilige
Geest naar jullie toe. De Heilige Geest zal in jullie hart komen en Hij zal daar altijd blijven. Je kunt Hem niet zien, maar
Hij is er wel’.
Jezus praat nu verder met Zijn discipelen. ‘Jullie moeten alles van Mij gaan vertellen aan andere mensen’. ‘Moeten wij
dat doen?’, roepen de discipelen. ‘Ja’, zegt Jezus. ‘Dat is een moeilijk werk. Maar jullie hoeven het niet alleen te doen.
Jullie moeten zo weer terug gaan naar Jeruzalem en daar moet je wachten op de Heilige Geest. Hij zal jullie sterk maken
en helpen om het goede nieuws van Mijn koninkrijk te vertellen. Ik wil dat alle mensen op de wereld over Mij zullen
horen’.
Jezus wil graag dat de mensen Hem als de Koning gaan zien, dat ze Hem gaan liefhebben en in Hem geloven. Dan horen
ze bij Zijn koninkrijk en mogen ze, als ze sterven, ook bij Hem in de hemel komen. Hij wil ook graag dat jij Hem lief
krijgt. Doe je dat al? Geloof je al in Hem?
En dan….. dan heeft Jezus genoeg gezegd. Ze zijn boven op de Olijfberg gekomen. Kijk, Jezus houdt Zijn handen boven
de hoofden van de discipelen. Hij zegent ze. En Zijn voeten raken los van de grond. Hij gaat naar boven, in de lucht.
Zomaar vanzelf! Steeds hoger en hoger. En… Hij neemt de discipelen mee. Niet echt…, niet de lucht in, maar in Zijn hart.
Want Hij is voor hen aan het kruis gestorven. En voor hen is Hij opgestaan uit de dood. Nu gaat Hij naar de hemel, naar
Zijn paleis om daar een plaats voor hen klaar te maken. Want straks, als zij sterven, zullen ze altijd echt bij Hem zijn.
Verlang jij daar ook naar?
De discipelen kijken omhoog; ze kijken Hem na. Dan schuift er een wolk voor het lichaam van Jezus. Nee, in de hemel
kijken kunnen ze niet. Maar als ze het gekund hadden, zouden ze gezien hebben dat de engelen Hem opwachtten.
Duizenden engelen die Hem loven en prijzen voor het werk dat Hij gedaan had. Ze zouden gezien hebben dat Jezus de
voornaamste plaats krijgt, op een troon, rechts van Zijn Vader. En weet je wat Hij daar doet? Bidden! Hij bidt voor de
discipelen en voor iedereen die in Hem gelooft en Hij zorgt daar voor hen.
Plotseling staan er op de top van de berg twee engelen bij de discipelen. Zij kijken nog steeds naar boven. Deze engelen
zijn door Jezus naar hen toe gestuurd. Hij vergeet ze echt niet! De engelen stellen een vraag: ‘Wat staan jullie daar
omhoog te kijken? Jezus is nu in de hemel. Maar Hij komt weer terug’. Terugkomen, nu? Nee, dat bedoelen de engelen
niet. Ze zeggen dat Jezus nog één keer terug zal komen naar de aarde. Hij komt dan op de wolken van de hemel. Dan
zullen alle mensen op de wereld Hem zien. Op de gezichten van de discipelen verschijnt een glimlach. Daar worden ze
blij van. En jij? Zal jij ook blij zijn als Hij terugkomt op de wolken van de hemel?
De discipelen wel. Hun Jezus is nu in de hemel, maar Hij komt terug! Hij is dus niet voor altijd weg. Nee, Jezus laat hen
niet in de steek. Hij heeft gezegd dat Hij bij hen zal blijven, zolang de wereld bestaat. Ze hebben wel afscheid genomen,
maar niet voor altijd.
‘Kom’, zegt één van de discipelen. ‘Laten we doen wat Jezus tegen ons gezegd heeft. Laten we naar Jeruzalem gaan’.
Wat had Hij ook alweer gezegd? Hij zal de Heilige Geest sturen. Die zal hen vertroosten. En Die zal hen ook helpen om
aan andere mensen te vertellen over alles wat Jezus had gedaan. Oh, ze hebben zóveel te vertellen.
Ze lopen de Olijfberg weer naar beneden af, terug naar Jeruzalem. Daar bidden ze met elkaar om de komst van de
Heilige Geest. Nee, ze zijn niet verdrietig, omdat Jezus niet meer op aarde is. Ze zijn blij. Weet je hoe dat komt? Omdat
Jezus tóch bij hen is; in hun hart. Hij vergeet ze niet. En later mogen ze bij Hem in de hemel komen. Voor altijd.

