
want 
Ik ga heen 

tot de 
Vader

JOHANNES 16:16

Komt u ook 
naar één van onze 

diensten/samenkomsten? 
We vieren Hemelvaart 
en het Pinksterfeest 

graag samen
met u!
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Wat is moeilijker dan afscheid nemen? De Fransen 

kennen niet voor niets de uitdrukking ‘partir c’est 

mourir un peu’ (weggaan, is een beetje sterven). 

Afscheid nemen bestaat in allerlei soorten en maten, 

maar wie ooit een geliefde door de dood verloren 

heeft, kent de pijn van een laatste afscheid. 

Bij Jezus’ Hemelvaart gaat het ook over afscheid. 

Veertig dagen na Pasen (het moment waarop Jezus 

opstond uit de dood) laat Hij Zijn aardse bestaan 

achter en keert Hij terug naar de hemel. Voor Zijn 

volgelingen was dit zeer ingrijpend. Ze hadden Hem 

net terug uit het graf. Zal Hij nu alsnog definitief 

vertrekken? Dat weet Jezus, en daarom heeft Hij 

eerder al gezegd: ‘Ik zal u niet alleen achterlaten. Ik 

kom weer terug.’ 

Maar waarom ging Jezus weg? Waarom kon Hij niet 

op aarde blijven?

‘Het is u nut, dat Ik wegga; want indien 

Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u 

niet komen;

(Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 16, vers 7)

Met Pinksteren denken we aan de komst van de 

Trooster, de Heilige Geest. Hij is gekomen om mensen 

te overtuigen van de waarheid van het Evangelie. De 

Heilige Geest zorgt ervoor dat hun ogen geopend 

worden, zodat ze zien Wie God is en wie zij zelf zijn. 

Hij zorgt ervoor dat mensen zich realiseren dat ze 

zijn weggelopen bij God, maar dat ze helemaal niet 

zonder Hem kunnen. 

Jezus moest dus terug naar de hemel, de 

bovennatuurlijke wereld van God, want pas daarna 

kon de Heilige Geest komen. Vanuit de hemel regeert 

Jezus de aarde; Hij verbindt hemel en aarde aan 

elkaar en door de Heilige Geest komen er steeds 

meer gelovigen bij. 

Hemelvaart is dus veel meer dan een afscheid; 

het is een feest van hoop! Het verdriet van Jezus’ 

volgelingen over Zijn vertrek maakte al snel plaats 

voor vreugde. Zoals Jezus vertrok, zal Hij ook weer 

terugkomen. Allen die in Jezus geloofd hebben, 

mogen dan voor altijd bij God zijn. Geen zonde, geen 

ziekte, geen pijn, geen verdriet, geen dood zal er dan 

meer zijn. Hoort u daar ook bij?


