
 
Lezing: Handelingen 1:1-11 
 
Preek 
 
Toen de coronacrisis al een tijdje aan de gang was, half april, las ik een bericht over astronauten die 
terugkeerden naar de aarde. Ze waren alle drie meer dan 6 maanden weggeweest. Wat een andere 
wereld kwamen ze in terecht door Corona! Laat staan als je meer dan 20 eeuwen weggeweest bent. 
De engelen beloven dat hij terug zal keren. Wat voor wereld treft hij aan? 
 
Deze gedachte heeft mij er op gebracht de hemelvaart van Jezus te vergelijken met de ruimtevaart 
van nu. En ik wil 4 overeenkomsten bij langs gaan. En om het gemakkelijk te maken wil ik als 
voorbeeldastronaut André Kuipers nemen. 
 

1. De voorbereiding 
2. De lancering 
3. Het werk in de ruimte 
4. De terugkomst 

 
1. De voorbereiding 

Een ruimtevaart kost jaren van voorbereiding. Zowel voor de astronaut, als ook voor de omgeving. Er 
vindt een strenge selectie plaats. Allerlei trainingen moet je ondergaan. En ook nog eens allerlei 
onderzoeken. Ben je gezond? Ben je geschikt? Ik las ergens dat de belangrijkste eigenschap van een 
astronaut moet zijn, dat hij vriendelijk is. Ergens anders stond dat ook geduld wel eens genoemd 
wordt als zwaarwegendst. Astronaut word je niet zomaar. 
 
Ook de omgeving wordt voorbereid. Alles op aarde wordt in gereedheid gebracht. André zal zijn 
familie en vrienden voorbereid hebben. Ook alle verbindingen met het ruimtestation worden 
uitgebreid getest. Niets wordt aan het toeval overgelaten. 
 
Ook de hemelvaart van de Heer Jezus kost jaren voorbereiding. Dat begon al heel lang geleden. Je 
zou zelfs kunnen zeggen: in Genesis 3. En vanaf dan het hele eerste deel van de Bijbel. Alles is er op 
gericht om de verbinding tussen aarde en hemel te herstellen. Daarvoor wordt alles klaargemaakt. 
De laatste jaren was het erg intensief. Een strenge selectie. Allerlei tests. Om te kijken of Jezus wel 
geschikt was. Satan test Jezus. Ook door middel van mensen. Je zou kunnen zeggen, dat is wat Lucas, 
de schrijver van Handelingen, heel compact samenvat in vers 1.   
 
Verder bereidt onze Heer zijn omgeving goed voor. In de evangeliën lees je dat uitgebreid. 
(Bijvoorbeeld in Johannes 14: 1-4 en verder en in Johannes 16: 16). Hier wordt dat ook weer heel 
compact beschreven. Jezus vertelt de apostelen wat hun opdracht is. Na Pasen heeft hij bewezen dat 
hij leeft. Dat is essentieel. Hij heeft met hen gesproken over het koninkrijk van God. Hij vertelt ze 
over de uitstorting van de Geest, over Pinksteren dus. En hoe het koninkrijk van de Heer zich daarna 
zal verspreiden over heel de wereld. Overal zullen mensen Jezus gaan volgen. Zijn stijl gaan vertonen. 
Tot aan de uiteinden van de aarde. Zo bereidt Jezus de achterblijvers voor op zijn hemelvaart. 
 

2. De lancering 



Een spannend moment is het. Familie en deskundigen tellen af. De hele omgeving houdt zijn adem 
in. En dan: daar gaat ‘ie. Iedereen staart naar de hemel. Rechtstreeks of via schermen. Tot je niets 
meer ziet.  
 
En daar gaat ‘ie dan. André heeft veel materiaal bij zich. Hij heeft namelijk een heel programma af te 
werken. Moet stevig aan de slag. Hij heeft ook een fototoestel bij zich. Om zijn perspectief te kunnen 
laten zien aan familie, vrienden en nu ook heel Nederland. Om zo ook de mensen visie bij te brengen, 
bijvoorbeeld over hoe zuinig we moeten zijn op de aarde. 
 
Ook voor de leerlingen is het een spannend moment. Misschien wel wat onverwacht, daar op de 
Olijfberg. Het laatste dat ze zien zijn zijn zegenende handen. En de littekens zeggen alles. Jezus 
neemt heel wat mee. Het hele pakket wat Hij bereikt heeft. Die open verbinding. Maar ook het 
perspectief dat de liefde wint. Alle overwinningen op het duister tijdens zijn leven. Samengevat in 
vers 1 van wat Saskia las. Hij heeft geen fototoestel bij zich, maar probeert jou en mij wel mee te 
nemen in zijn perspectief. Om ons besef te geven dat we goed voor onze medemensen moeten 
zorgen. 
 

3. Het werk in de ruimte 
André Kuipers heeft de twee keren dat hij in de ruimte was hard gewerkt. Hij voerde allerlei 
experimenten uit. Om later wat hij uitvond weer te kunnen gebruiken op aarde. Het werk in de 
ruimte heeft dus relevantie voor hier!! Er moest ontzettend veel gebeuren. Maar soms ook kon hij 
genieten van het uitzicht. Hij stuurde plaatjes van een prachtige aarde. Een geweldige overview van 
onze nietige maar o zo kostbare planeet. Op sommige momenten konden we op aarde meekijken. 
Maar vaak ook niet. Dan werkte hij wel hard door, maar achter de schermen. 
 
Zo is onze Heer ook hard aan het werk. Dat heeft hij ook beloofd. Ik ga daar heen om te bouwen aan 
mijn koninkrijk. Dat koninkrijk van de Heer, in de Nieuwe Bijbelvertaling Gods nieuwe wereld 
genoemd, komt hij straks hier vestigen. Dus zijn werk in de hemel is zeer relevant voor ons op aarde. 
En hij is ook begaan met de mensen hier. Daar doet hij het allemaal voor. 
 
Soms, heel soms, krijgen we een kijkje achter de schermen. Vlak voordat Stefanus gestenigd wordt. 
En ook een het begin van Openbaring. (Handelingen 7:56; Openbaring 1:12-13) Maar veel meer is zijn 
werk in het verborgene. We mogen er op vertrouwen dat hij geen moment rust. Hij wil zo graag deze 
aarde weer in volle luister herstellen. Dat is zijn verlangen. Dat bleek uit zijn periode op aarde. Zo 
werkt hij verder.  
 
En daarvoor gebruikt hij ook jou en mij. Ook jij mag laten zien dat hij hard aan het werk is. Hij noemt 
ons zijn handen, zijn voeten. Door onze woorden en daden, maar vooral door onze houding in dit 
leven laten we zijn werk zien! (Fillippenzen 2 en 1 Korintiërs 12). Jij mag laten zien dat Jezus hard aan 
het werk is en dat dat relevant is voor onze maatschappij. Daarvoor zijn we kerk!  
 

4. De terugkeer 
André Kuipers zou de eerste keer na elf dagen terugkomen, de tweede keer na zes maanden. Ik stel 
me zo voor dat zijn familie en vrienden de dagen aftelden. En dat ze ook vaak met hun gedachten 
daar waren. Hun leven wordt voor een groot deel gestempeld door wat er boven gebeurde. En op 
het afgesproken tijdstip staarden ze naar de hemel of naar hun televisieschermen. Vol verwachting. 
 



Jezus komt ook terug. De engelen zeggen het tegen de apostelen. Wij mogen hem verwachten. En 
zeker, zoals ik net al zei, dat betekent niet dat je naar boven gaat zitten staren. Maar het stempelt 
wel de manier waarop je hier bezig bent. Zoals ik net al benadrukte: laat je houding stempelen door 
je Heer. Representeer hem in alles wat je doet. Doe het goede voor de mensen en de aarde. In de 
Geest van Jezus. Dan bereid je jezelf en je omgeving zo goed mogelijk voor op zijn komst. En dan 
zullen we wat beleven! 
 
Zullen we bidden? Als je wilt kun je hardop meebidden, want we bidden het gebed dat Jezus ons 
leerde. 
 
Gebed 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid 
Amen 


