
         
  

Wageningen 19 mei 2020 

 

In deze week staan we stil bij de Hemelvaart van Jezus, donderdag is het 

de veertigste dag na Pasen. Tot de vierde eeuw na Christus was 

Hemelvaart geen apart feest, zoals nu. De herdenking van de Hemelvaart 

van Christus naar zijn Vader in de hemel was slechts een van de 

onderdelen van het Pinksterfeest. Hemelvaart werd gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Pas in 

de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest, dat steeds belangrijker werd  In de 

Middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot het afsluitende feest van de Paaskring, die begon 

veertig dagen voor Pasen en op de veertigste dag ná Pasen werd afgesloten.. Dit werd 

gesymboliseerd in het doven van de Paaskaars op Hemelvaartsdag. In Lucas 24 lezen we over het 

afscheid van Jezus en zijn leerlingen. Ze nemen afscheid van hun leermeester, een tijdperk van 

leren is voorbij. En tocht is het geen trieste dag. ‘De leerlingen keren in grote vreugde terug 

naar Jeruzalem’ schrijft Lukas. Die woorden fascineren. Ze zijn niet verslagen, maar vol vreugde. 

Ze hebben geleerd en zijn nu klaar. Klaar om in beweging te komen, op weg te gaan.  

Wat betekent Hemelvaart voor jou, voor u? Wat heb je nodig om zelf op weg te gaan, als leerling 

van Jezus?  

 

Handelingen 1:1-11 

 

Hemelse Vader, we staan vandaag beduusd te kijken omhoog naar de hemel zoals de discipelen 

daar op de Olijfberg toen Jezus hen verliet. 
 

Hoe kunnen wij verder zonder Hem? Hij gaf ons zijn zegen, dus wij kunnen verder in de kracht 

van de Geest! 
 

Vandaag vieren wij feest, want Hij is bij ons. Niet in dat ene land, niet in de verleden tijd, maar 

hier en nu. Waar handen zijn gevouwen, waar voeten op weg gaan in Zijn naam. Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
   Jeruzalem gezien vanaf de Olijfberg 



 Lied 662 

1   Heer, komt in deze tijd 
 uw heerschappij, 
 het einde van de strijd, 
 de stad waar vrij, 
 uit boze droom ontwaakt, 
 de mensen wonen, 
 tot een gezin gemaakt, 
 Gods dochters en Gods zonen? 

 

2   Heer, gaat Gij van ons heen, 
 in deze tijd? 
 Vermaakt Gij ons alleen 
 uw dienstbaarheid? 
 Laat Gij ons dan voorgoed 
 in hoop en vrezen 
 en mag uw vredegroet 
 het laatste woord niet wezen? 

3   Uit uw verborgenheid 
 hebt Gij vervuld 
 het perk van deze tijd 
 met Gods geduld. 
 Uw woord doet telkens weer 
 de harten branden. 
 Gij blijft nabij, o Heer, 
 met zegenende handen. 

4   Gedreven door de Geest 
 gaan wij getroost 
 de weg van alle vlees, 
 die onverpoosd 
 de Zoon des mensen gaat, 
 te allen tijde, 
 tot Hij weer voor ons staat, 
 zoals Hij van ons scheidde. 

 

 

 

Tot slot  

 

Deze wekelijks  ‘pastorale brief’ van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter 

inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem 

in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per 

mail.  

We zenden iedere woensdagavond van 20-21 uur  uit via de website (luister ook, als het via de 

website druk is via kerkdienstgemist.nl). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen 

en gebed.             

    Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas  


