
Overweging Pepergasthuiskerk – zondag na Hemelvaart , 2 juni 2019 

Het is vandaag de zondag na Hemelvaart. Zo’n zondag die bol staat van tegenstrijdige gevoelens. Het 

begon al met de vraag of ik deze viering zou willen doen, zoals we dat in Peperjargon noemen. Want 

er had zich nog niemand voor opgegeven. Je snapt wel, Hemelvaartweekend. 

In een opwelling zei ik, ja dat wil ik wel. Maar dan niet over de heilige Johannes de Doper maar over 

Hemelvaart. Want daar heb ik nog nooit een overweging over gehouden. Ik wil niet zeggen dat ik er 

maanden later spijt van had, maar het tendeert wel een beetje in die richting. Want waar gaat het 

om op deze zondag na Hemelvaart. Waarop worden we met het feest van Jezus Hemelvaart 

aangesproken. En wat is ons antwoord op die aanspraak.  

Om maar direct aan te sluiten bij het einde van de lezing uit Handelingen: Staan we met open mond   

naar de hemel te staren? Nog steeds verwachtingsvol omhoog te staren ? En wat hopen we daar dan 

nog te zien?  

Of heb ik dat staren naar omhoog , naar de hemel, achter me gelaten, als niet meer dan een episode 

uit een lang verhaal. Een episode die zijn betekenis heeft verloren. Maar wat is dan in de tijd verloren 

gegaan. De hemel en haar betekenis voor nu en later? Of misschien : Zijn we  iemand verloren , 

achter die wolk in dat verhaal? Misschien die Jezus uit de bijbelverhalen of misschien wel die Jezus in 

ons  bestaan? 

De dichter Gabriël Smit vatte al die ambivalente vragen die opgesloten liggen in het Hemelvaart 

verhaal  mooi samen in een gedicht waarin hij zegt :  

Maar hij week, 

alles scheen plotseling onzeker, hij 

was er wel, maar toch ook niet, 

hij scheen van het toegezegde rijk 

niet te willen weten, hij beloofde wel 

iets van kracht, maar wanneer ? Zij 

stonden met lege handen, harten met 

nauwelijks nog vermoeden van toekomst 

en voor ze konden vragen om zekerheid, was 

hij verdwenen, ergens omhoog, achter 

een raadselachtige wolk. 

Vragen te over op deze zondag na Hemelvaart. Je kunt je wel vragen stellen in het leven, maar veel  

vragen worden gekleurd door de vraag of je echt verder wilt met je leven. Vragen over leven, zijn 

vaak ook vragen over overleven. 

Want jij blijft achter. Wij blijven achter. En tegelijk, we gaan verder, we moeten verder, we mogen 

verder. Het is zoals Philip Larkin dichtte : 

De ochtend erna stond ik op en hij niet. 

De eerste dag na de dood is de nieuwe afwezigheid altijd dezelfde. 

We moeten zorgzaam zijn voor elkaar, en lief, nu er nog tijd is. 

*** * 



Gerrit Kouwenaar schreef een gedicht over dat haast ongrijpbare tussen gebied tussen het 

persoonlijke levensverhaal - over verlies, verdriet en gemis - en het omgaan met de onvermijdelijke 

gang van het leven -  over geboorte, leven, liefde en dood –  en hoe het leven verder gaat. Een 

gedicht waarin hij  probeert precies dat ongrijpbare onder woorden te brengen. Zonder zich daarbij 

te verliezen in sentiment dat onvermijdelijk  aanwezig is wanneer een mens afscheid moet nemen. 

Hij schreef het gedicht  na het overlijden van zijn geliefde vrouw Gerda. Maar het gedicht gaat over 

hemzelf. Over die achterblijft en verder moet.  Over het leven zelf, en  over zijn schrijverschap. En 

hoe het leven en het zijn  samenhangen zonder samen te vallen. Het gedicht heet: Totaal witte 

kamer. 

Laten wij nog eenmaal de kamer wit maken  

  

nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik  

  

  

 dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal  

  

de kamer wit maken, nu, nooit meer later  

  

  

en dat wij dan bijna het volmaakte napraten  

  

alsof het gedrukt staat, witter dan leesbaar  

  

dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale  

  

zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven  

  

witter dan, samen - 
 

** * * 

Mijn vader overleed plotseling. Er was geen gelegenheid om afscheid te nemen. Hij was weg. Dus hij 

was er niet meer. We waren er na de roerige 60-er en 70-er jaren  net weer aan toe elkaar weer 

meer nabij te komen. Vragen te stellen, verhalen te vertellen. Maar het was te laat. Pas veel later 

ontstond  in mij de ruimte en de waardering om te zien wie hij geweest is. Ruimte  om verder te gaan 

met de vragen die hij in mijn leven heeft achter gelaten. En om te leren zelf antwoorden te geven, 

want het zijn nu mijn vragen. 

Zo’n proces van afscheid moeten nemen, van achterblijven, van verder moeten leven, en de 

gevoelens die daarbij horen maken een belangrijk deel uit van ons mens zijn. Als we in de evangeliën 

en in het boek Handelingen de fragmenten lezen over wat er gebeurde na de dood en de verrijzenis 

van Jezus, dan kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat ook het afscheid moeten nemen  

een innerlijk drijfveer is geweest om  die verhalen op schrift te stellen. Bijna elke verhaal over de tijd 

tussen Jezus dood en Zijn ten hemelopneming wordt gekleurd door vragen die leven onder  zijn 

vrienden, bij  de schrijvers, bij de lezers van de evangeliën, onder ons. Nu hij er niet meer is komen 

de vragen. 



Lees die ene haast bizarre vraag : Komt nu het koningschap in Israël terug, hier en nu.  Vragen stellen 

is vaak ook haar beantwoorden. Jezus zegt : Jullie vraag doet er niet toe als je verder wilt met het 

leven. Want dat koninkrijk van God, waarvan ik sprak, dat zullen jullie moeten zijn. In mijn Geest. 

Zegt Hij aan wie ze zich vastklampen, maar die voorgoed uit hun leven verdwijnt. 

Eigenlijk lijken die vrienden op de berg iets anders te vragen. Wilt u nog eenmaal de kamer voor ons 

wit maken, alsof het gedrukt staat, wilt u voordat u verdwijnt voor ons het onverstaanbare leesbaar 

maken. Zeg het ons, hoe het verder gaat.  

En het antwoord van Jezus is : ik heb mijn leven met jullie geleefd, ik heb mijn leven voor jullie 

gegeven. Leef dan in mijn geest verder. En de Geest van God zal bij jullie zijn. Mij overleven is de weg 

ten  Leven. Zoals Loed Loosen ons ooit hier in de Peper opriep te doen : Laten we samen het derde 

testament schrijven. 

Dat neemt niet weg, dat ook wij soms Hem zou willen ontmoeten. Hem vragen zou willen stellen, van 

Hem antwoorden zou willen krijgen. We zouden de tijd willen kunnen stil zetten. Terug kunnen keren 

naar dat moment. Zekerheid en vertrouwen willen ontvangen, zodat we verder kunnen.  

Dan zit ik voor me zelf uit te staren. Dan kijk ik terug op mijn leven. En ik hoor een stem : wat zit je 

nou nog steeds te staren naar vroeger.  Zoek je bij Mij een totaal witte kamer?  Wat zoek je dan  in 

die totaal witte kamer?  

Het is raar, maar als ik eerlijk ben dan maakt die stem me vrolijk, omdat die me bevrijdt van mijn 

krampachtigheid. Van teveel willen  vanuit zekerheid. Hij die ons  met heel zijn leven, dood, en 

opstanding heeft voorgeleefd wat overgave inhoudt, zet ons ook in de vrijheid. Vrijheid waaraan we 

ons mogen overgeven. Zodat we onze  vragen uit handen kunnen en mogen geven. 

Wat vrolijk over U geschreven staat, zingen we. Ook al zijn de letters van het leven wit op zwart 

geschreven. Hij heeft ons wel een taal van bevrijding en liefde nagelaten. Die maakt dat we samen 

het verhaal verder kunnen en mogen maken  in de geest van Hem die onder ons leeft. 
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