
 
Het feest van Hemelvaart 

van onze Heer en God en Verlosser 
Jezus Christus 

 
 
 
 

“In heerlijkheid zijt Gij opgestegen, o Christus onze God, 
Gij hebt Uw leerlingen verblijd door de belofte van de Heilige Geest, 

want door Uw zegen leerden zij, dat Gij de Zoon van God zijt, 
en de Verlosser van de wereld” 

(troparion van het feest) 
 
 
 
 Indien we aandachtig de teksten en hymnen van het feest beleven dan 
ontdekken we dat Hemelvaart een einde is maar ook een begin is van iets. Het is 
de zo duidelijke overgang van het begin van de Handelingen der Apostelen, het 
vijfde Evangelie: de woorden en daden van het mensgeworden Woord zijn 
volbracht, de prediking en de handelingen van zijn discipelen beginnen. 
 
 Het ene aspect is gericht op de hemelse eeuwigheid, het andere aspect op 
de aardse tijdelijkheid. Het ene duidt op de vervulling van de tijden en 
momenten waaraan de Zoon zich had onderworpen uit gehoorzaamheid aan de 
Vader en uit liefde voor de mensen; kortom het volbrengen van de 
heilseconomie. Het andere duidt op de ons resterende tijd, de ons geboden 
gelegenheid om de werken van de Heer openbaar te maken door te getuigen. De 
kerk spreekt wel degelijk over de handelingen der apostelen. 
 
 Vandaar ook een dubbele verwachting: deze van ons mensen die hopen in 
de tijd op een verre of nabije komst van de Heer en deze andere verwachting van 
de Heer in de eeuwigheid van de hemel, Zijn wachten op het aardse oordeel. 
 
 De Godmens Jezus Christus heeft zijn historische manifestatie nu 
beëindigd. Maar alle mensen hebben de heiligheid nog niet bereikt, de 
geschiedenis is nog niet volbracht, zij is nog in wording, ingeschreven in de tijd. 
Maar dit wordt ook verder gedragen in de eeuwigheid van God onder de vorm 
van een God die wacht, geduldig, als de vader in de parabel van de verloren 
zoon, die de mens liefheeft. 
 
  



 
Icoon van Hemelvaart uit de school van Novgorod XVde eeuw 

 
 
Deze gebeurtenis van Hemelvaart vervult zich over dagen, wat duidt op 

een overbrugging van twee aspecten, twee verwachtingen, die heden worden 
geopenbaard. Als christen kunnen wij de opgang van Hemelvaart niet enkel 
letterlijk begrijpen. De Olijfberg is de plaats van de Hemelvaart. De hemel in het 
religieuze symbolisme duidt op een hoogte, centrum, opgang en 
onbereikbaarheid. De Berg staat dichter bij de Hemel, vandaar het heilige 
karakter van bergen in alle godsdiensten; het is de ontmoetingsplaats tussen de 
hemel en de aarde. De Hemelvaart is dus het overstijgen van de wereldse orde 
en ruimte van de mensheid. 
 
 God heeft begrip voor de wereldse lotgevallen die wij zijn, Hij heeft 
geduld zolang de nieuwe mensheid niet gerealiseerd is in Christus, door de 
kracht van de Heilige Geest, die komende is met Pinksteren. Maar Hemelvaart 
gaat ook ons aan, diegenen die getuigen van het mensgeworden Woord, tot het 
einde der tijden. De duur van onze getuigenis is ongekend, wij weten niet 
wanneer wij de limieten van onze tijd zullen hebben bereikt. 
 

Met het feest van Hemelvaart beleven wij één van de wonderbaarlijkste 
mysteries van het christendom. Het is het mysterie van de vereniging van de 
menselijke natuur, verheerlijkt in Jezus Christus, in de goddelijke natuur, van de 



aanwezigheid van de materie in de “hemel”; een mysterie gerealiseerd door God 
in Jezus Christus. Het is het mysterie van de godmenselijkheid. De Griekse 
benaming van het feest “Analèpsis” vestigt er onze aandacht op. Dit woord 
betekent opnieuw herstellen, heropnemen, het onvolmaakte vervolmaken; het 
gaat dus om een beeldspraak want voor God bestaat geen ruimte, geen tijd, geen 
dimensies; het zijn beelden in woorden om de goddelijke natuur van de 
Alheilige Drie-Eenheid aan te duiden waarin de ganse schepping baadt. 

 
 

“Nadat Gij de heilsorde had volbracht omwille van ons, 
En het hemelse met het aardse verenigd had, 

Zijt Gij in heerlijkheid opgestegen, Christus onze God, 
Zonder van ons heen te gaan, zodat er geen scheiding kwam, 

En hen die Gij liefhebt, roept Gij toe: Ik ben met u en niemand tegen u” 
(kondakion van het feest) 

 
 Aan ons om onze hemelvaart te ondernemen, om te herstellen, opnieuw 
op te nemen wat verloren dreigt te gaan. Daarvoor leven we verder in de tijd, de 
tijd van het begin en het einde, de tijd van een permanent einde en de tijd van 
een permanent begin. Het feest van Hemelvaart is hiervan het principe en het 
archetype. Het feest van Pinksteren als gevolg van het feest van Hemelvaart zal 
ons de kracht geven om te begrijpen dat we de Godmens moet volgen, in ons 
herstellen en ons ernaar te vormen op weg naar de heiligheid van onze totale 
mens, naar lichaam en ziel. 
 
vader Dominique  


