
Marcus 16 19-20 Niet alleen (1) 
Hemelvaart, 13 mei 2021 
 

 Lezen: Handelingen 1:1-11 (BGT) 
 
1-2Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan 
heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak hij met 
de apostelen, die hij uitgekozen had met hulp van de heilige Geest. Jezus vertelde hun wat ze 
moesten doen. Daarna ging hij naar de hemel. 
3De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei 
manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods 
nieuwe wereld. 
4Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen: ‘Jullie moeten in Jeruzalem 
blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat 
heb ik jullie al verteld. 5Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie met de heilige Geest 
gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met 
water.’ 
6Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is dat dan het moment waarop u koning van Israël zult 
worden?’ 7Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen 
mijn Vader. 8Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in 
Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.’ 
9Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, 
zodat ze hem niet meer konden zien. 
10Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze 
hadden witte kleren aan. 11Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven 
kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken.’ 
 
Preek 
 
Lieve mensen,  
 
Camera 
Bij de verspreiding of bestrijding van het Coronavirus is het zogenaamde R-getal van groot belang. 
Dat hebben we geleerd in de voorbije tijd. Als R 1 is, dan steekt ieder besmet persoon één ander aan. 
Omdat de groei van de verspreiding exponentieel is, moet het R-getal onder de 1 komen. Dan dooft 
het virus langzaam maar zeker uit. … Wat is eigenlijk het R-getal van de evangelieverspreiding? 
 
Gemeente 
Dat is waar Hemelvaart om gaat!! Kijk, God heeft zich in Jezus op een bepaalde manier beperkt. Hij 
koos er voor om als mens op deze aarde te zijn. En na zijn opstanding kan hij wel wonderlijk snel 
ergens anders zijn. Hij staat ineens voor ze op eerste Paasdag terwijl de deur gesloten is. Maar hij kan 
maar op één plek tegelijk zijn. Ook zijn vernieuwde lichaam is maar één lijf. 
 
Camera 
Wil de wind er echt onder komen, onder het evangelie, wil er echt exponentiële groei ontstaan, dan 
is er een andere vorm nodig. Een andere manier van nabijheid. Dat is waarom Jezus plaats moet 
maken. Hij gaat ruimte maken voor iets nieuws. 
 



Gemeente 
En dat lees je in onze tekst. Zoals ik al eerder gezegd heb: dit stuk in de Bijbel is waarschijnlijk niet 
door Marcus zelf geschreven. Maar het past wel in zijn stijl. Hij houdt van kort en bondig. Nou, deze 2 
verzen zijn in feite de kortste samenvatting van heel het Bijbelboek Handelingen. Dat begint ook met 
de hemelvaart van Jezus. En eindigt er mee dat het evangelie in Rome belandt. De blijde boodschap 
wordt uiteindelijk verkondigd in de hoofdstad van het wereldrijk. Bereikt zelfs het keizerlijk paleis. 
Missie geslaagd. Van daar uit kan de kerk verder op pad met het evangelie. 
 
Camera 
Jezus maakt dus plaats voor zijn Geest. Daarom wordt hij op Hemelvaartsdag opgenomen naar de 
hemel. Hij neemt daar plaats aan de rechterhand van God, zo staat er in onze tekst. Dat betekent dat 
hij de uitvoerende macht krijgt. De rechterhand van God, dat is de hand die regeert. Die de plannen 
uitvoert en de wereld tot haar bestemming brengt. Jezus wordt daar verantwoordelijk voor. En dus 
stuurt hij straks met Pinksteren de heilige Geest. Hij laat ons namelijk niet alleen. 
 
Gemeente 
Hij blijft met jou en mij verbonden. In Matteüs 28 lees je ook dat hij dat zegt: ik ben met jullie, blijf bij 
jullie, ben verbonden totdat de wereld voltooid is. Totdat je bestemming bereikt is zorg ik voor je. Ik 
zorg voor je door mijn Geest te sturen. Die zal je helpen om in concrete situaties beslissingen te 
kunnen nemen. Die passen bij je geloof. Bij het volgen van Jezus.  
 
Camera 
Kijk, er zijn tal van situaties en nieuwe uitvindingen, waar de  Bijbel niets over zegt. Maar aan de 
hand van het evangelie en met inspiratie en toepassing van de Geest, kun je wel beslissingen nemen. 
Hoe je bijvoorbeeld met vaccinaties omgaat. Of met het klimaat. Nieuwe uitdagingen. Die in de tijd 
van Jezus nog niet bestonden. Maar toch laat hij ons niet alleen tobben. Hij inspireert en wijst 
richting. Door zijn woord. Door zijn Geest. Hij laat ons niet alleen. 
 
Gemeente 
En hij kán het ook niet alleen! Natuurlijk kan zijn Geest wonderlijke dingen doen. Bijzondere 
bekeringen, zoals die van Paulus bijvoorbeeld. Maar de meest geëigende weg om deze wereld te 
bewerken. En te bereiken. Dat is via jou en mij. Via zijn kerk, zijn volgelingen. Hij vraagt van jou en mij 
hem bekend te maken. Door je stijl van zijn. Door je manier van spreken. Door je houding in allerlei 
situaties. En hij ondersteunt dat door allerlei tekenen. Dat staat in onze tekst. En dat zie je in 
Handelingen ook uitgebreid gebeuren. Met Pinksteren staan we daar nog bij stil. Maar dat alles is 
niet zomaar los te verkrijgen. Hij verbindt die tekenen aan jouw verkondiging! 
 
Camera 
Hij wil dat zijn liefde uitgedeeld wordt in deze wereld. En daar heeft hij jou en mij hard voor nodig. 
Ook dat is Hemelvaart. Hij gaat naar de hemel. En geeft deze aarde in onze handen. Wij moeten zijn 
missie voortzetten. Als Jezus zijn, de ander dienen. Zijn boodschap handen en voeten geven. 
 
Gemeente 
Dus hij laat ons niet alleen. En hij kan en wil het niet alleen. Hij schakelt ons in. Om zijn liefde te 
verspreiden. In houding, daden, woorden en gebed. We mogen zegenend, helend, verzoenend en 
barmhartig met onze naasten omgaan. Dan heeft de hemelvaart van Jezus zin. En dan wordt de R-
waarde van het evangelie hoger dan 1. Dan groeit de liefde van Jezus exponentieel. Steeds meer 



mensen komen in aanraking met de blijde boodschap. Doordat hij geleefd wordt door jou en mij. En 
bekrachtigd wordt door de Geest. 
 
Amen 


