Don Bosco

Bezinning 13: Jezus wordt in de hemel opgenomen
Lucas 24, 46-53 = C-jaar Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
Het Woord
Jezus zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de
derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot
inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te
beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost.
Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed’. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij
Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen
heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug
naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Een woord bij het Woord
Dit einde van het Lucasevangelie vat heel Jezus’ boodschap samen: de Messias moest lijden en
sterven en verrijzen en Hij roept op tot bekering, opdat de zonden zouden vergeven worden.
Bovendien moeten we juist daarvan getuigen, met zijn kracht, zijn zegen.
Het valt op dat Jezus met zijn leerlingen naar Betanië gaat om daar definitief naar zijn Vader te
gaan. De leerlingen keren direct terug naar Jeruzalem. Waarom kon Jezus niet in Jeruzalem
opstijgen? De betekenis van ‘Betanië’ geeft de sleutel: ‘Stad van lijden’. Jezus brengt zijn
leerlingen naar het lijden van de mensen. En zelf wil Hij vanuit het lijden van de mensen naar zijn
Vader gaan. Jezus wil niet dat Pasen en Hemelvaart los komen te staan van Goede Vrijdag. De
verrijzenis is juist een verrijzenis uit het lijden. Als christenen zijn we geroepen om mensen van hun
lijden te verlossen. Daartoe geeft Jezus ons zijn kracht.
Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat Jezus moest lijden en sterven om te verrijzen? Wil ik mij bekeren en vergiffenis voor
mijn zonden ontvangen? Waar en hoe getuig ik van die kern van ons geloof? Waar is mijn Betanië:
van wie draag ik het lijden om hem te laten verrijzen?
Voor wie wil bidden
Heer Jezus,
vanuit ons lijden gaat Gij naar uw Vader.
En Gij zendt ons uw zegen, zijn zegen.
Die kracht hebben we hard nodig
om te getuigen van U en uw dood en verrijzenis.
En om mensen vergiffenis te geven.
Toon ons waar wij lijdende mensen concreet nabij moeten zijn.
En laat ons vreugdevol God loven om U. Amen.
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