Handelingen 1:10,11
En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen
stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?
Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem
ten hemel hebt zien varen.
Het moet een wonderbaarlijke belevenis zijn geweest die de discipelen hier meemaakten - de hemelvaart van
Jezus Christus. De mededeling in vers 10 dat zij ‘naar de hemel staarden’ onderstreept dit en al helemaal de
opmerking van de mannen in witte klederen: ‘wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?’ Wat is er door hen
heengegaan? Hoe was hun gevoelen op dat moment? Het zijn de twee engelen die door de discipelen zo aan te
spreken hen weer terugbrachten in de realiteit van allereerst dat moment, maar tegelijk hen ook met een
geweldige uitspraak bemoedigden: ‘Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen’. Leg deze woorden eens naast de woorden door Jezus
gesproken met het oog op het moment van zijn heengaan: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten’. Hij zou de
Trooster zenden waarop ze moesten wachten, de Heilige Geest! En naast die geweldige toezegging deze geladen
woorden van de engelen! Zij mochten vanuit verwachting verder gaan!
Wat de discipelen beloofd is, het mogen ontvangen van de Heilige Geest, blijkt volgens Gods Woord elke
oprechte volgeling van Jezus Christus te gelden - wij mogen vanuit Hemelvaart toeleven naar Pinksteren en
mogen ook de vervulling in de Heilige Geest ontvangen: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor
allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal’. Maar meer nog, wat de engelen
meedeelden aan de discipelen staat nog steeds als een onwrikbare belofte boven heel de menselijke geschiedenis:
Jezus Christus komt terug op dezelfde wijze als Hij naar de hemel is opgevaren.
Kortom, ook wij mogen na hemelvaart vanuit verwachting leven!
De discipelen alsook de eerste gemeente leefden daadwerkelijk vanuit die verwachting, dat wil zeggen niet alleen
vanuit de verwachting de Heilige Geest te mogen ontvangen, maar juist ook vanuit de verwachting van zijn
wederkomst. Hen kenmerkte van daaruit het besef voor dat moment klaar te moeten zijn - waardig gekeurd te
zullen worden! Zoals bijvoorbeeld Paulus zegt, dat ook hij hoopt erbij te zullen zijn, verandert te mogen worden
naar zijn beeld - Hem gelijkvormig te zullen worden: ‘…ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook
door Christus Jezus gegrepen ben’ (Filip. 3:12).
Kenmerkt mij in die zin dat verlangen naar zijn komst? Zie ik naar Hem uit en zie ik daarom toe op mijzelf in
mijn levenswandel? Kunt u Hem ontmoeten? Besef, Hij komt spoedig!
Gebed

Als iets ons christenen vanuit de tekenen van de tijd - juist in deze tijd! - duidelijk mag en moet zijn, dan is het
wel dat U spoedig terug zult komen en dat op dezelfde wijze als dat U bent opgevaren. Wij mogen en moeten
verlangend uitkijken naar Uw komst en daarbij toezien op onszelf. Vul ons Vader daartoe met Uw Heilige Geest
opdat Hij het beeld van U Zoon meer en meer in ons kan realiseren. Maranatha Here Jezus, kom haastig! Amen.

