Overweging 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
De leerlingen blijven achter. Ze staren zich blind op de hemel, ze verwachten alle heil
van boven.
Maar ze worden weer geplaatst in de realiteit van elke dag.
Hun hemelse opdracht is aardegericht.
Hemelvaart nodigt ons uit om ons niet blind te staren op hoogverheven en hemels
geloven. Zij voert ons terug naar de aarde om hier, in ons dagelijks leven getuigen te
worden van liefde, van leven en toekomst voor mens en wereld.
In woord en in daad, door onze manier van leven, in de kleine dingen van het leven,
kunnen we getuigen, dat er toekomst is; dat leven sterker is dan dood en ondergang. Ik
vond een mooie tekst, die ik jullie in dit kader graag wil voorlezen:
Als we voor de Heer gaan staan en naar de hemel kijken
dringt het wel eens tot ons door
dat we ons een hemel dromen vol luxe en genotsmiddelen.
Die schijnhemel houdt ons weg van een écht gelukkig leven.
De hemel die God voor ons droomt is er één waarin we liefde en hoop delen
met elkaar.
Als we voor de Heer gaan staan en naar de mensen kijken,
dringt het wel eens tot ons door dat we te weinig van hen houden.
We maken te vaak een selectie:
wie kan ons van dienst zijn, wie ligt ons en wie niet….
De hemel die God voor ons droomt is er één
waarin mensen naar elkaar toegaan
om elkaar gelukkig te maken en vrede te schenken.
Als we eerlijk voor God gaan staan en naar onszelf kijken,
dringt het wel eens tot ons door dat we Hem niet zien,
dat we voor Hem maar een heel klein plaatsje reserveren in ons leven.
De hemel die God voor ons droomt is er één
waarin we leven op de klank van Gods Stem in ons hart.
Dat is wat ik voor ons wens: dat Hemelvaart geen tussenstation is tussen Pasen en
Pinksteren, maar een uitnodiging, een uitdaging om zo’n hemel op aarde te maken
voor de mensen die op ons pad komen, en te laten zien dat wij gelukkig worden door
anderen gelukkig te maken. Moge het zo zijn. Amen.

