Bezinning 97: In de hemel opgenomen 1
O.L.H.-Hemelvaart B-jaar: Marcus 16:15-20

Het Woord
En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.
Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam
zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze
slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren en ze zullen zieken weer
gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer
Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg
om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht
bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In deze laatste verzen van het Marcusevangelie zendt Jezus de Kerk. De kernopdracht is het evangelie
verkondigen. ‘Kond maken’, bekend maken. En wel aan de hele wereld. Het wordt zelfs nogmaals
gezegd: aan ieder schepsel. Iemand zei: ‘Van regenworm tot adelaar.’
De Heer belooft dat er tekenen zullen zijn. Christenen zijn altijd op de toekomst gericht en wel met
positieve daden, die mensen ten goede komen. Het betreft centrale levenservaringen: hardnekkige
verkeerde mentaliteiten (bezetenheid), het kwade (slangen), de dood, ziekte. Maar eveneens nieuwe
talen: woorden van hoop en liefde, van nabijheid en verrijzenis, woorden van vriendschap en
dienstbaarheid … Nieuwe talen!
Psalm 110 geeft de ultieme norm om uit te maken of de Messias gekomen is: Jezus kan maar ten
volle Messias zijn, als Hij zetelt aan Gods rechterhand. Dat betekent dat Hij en de Vader één zijn en
alle macht delen. Dat vieren we vandaag.
Toch laat Hij ons niet in de steek. Integendeel: Hij werkt met ons mee. Naast de tekenen is dit een
bron van bemoediging, vertrouwen en kracht. Christenen kunnen dus nooit pessimistisch zijn want
de Heer werkt met ons mee. Hij is een God-met-ons, Emmanuel.
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Het Woord in mijn leven
Door welke woorden en door welke daden verkondig ik het evangelie? Kunnen mensen aan mijn
levensstijl zien dat ik christen ben? Worden zij er beter van? Dank ik God dat Hij Jezus aan de wereld
heeft gegeven als de Christus, de Messias, die met ons blijft meewerken?

Bidden met het Woord
Goede Vader, Heer van alle leven,
ik dank U voor Jezus,
die Gij aan de wereld gegeven hebt,
aan alle mensen en schepselen.
Hij is uit de dood verrezen
en zit aan Uw rechterhand.
Gij en Uw Zoon werken met ons mee.
Daarom verkondigen we het evangelie
met vertrouwen en hoop,
meer met daden dan met woorden.
Zegen alle christenen en alle mensen. Amen.
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