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Beste medeparochianen, 

broeders, 

 

Vandaag vieren we het feest van de Hemelvaart van de Heer. 

En ik heb me voorgenomen om echt een feestpreek te geven. 

Er worden al zo veel feestjes van ons afgenomen 

in deze vreemde tijden. 

Maar dit feest wil ik u en mij niet laten ontnemen. 

 

U weet, ik heb ook jaren lang bij de Post gewerkt, bij de PTT. 

En tegenover mij zat een collega met dezelfde voornaam, Rob. 

En als wij ons dan verheugden op een dag vrij met Hemelvaart, 

dan maakte hij altijd het grapje, hij was ook van katholiek huize,  

en dan zei hij: 

"Je mag iedereen een zalig Kerstfeest wensen, of een zalig Pasen 

of een zalig Pinksteren.  

Maar je kunt beter maar niemand een zalige Hemelvaart wensen." 

Ik moest daar altijd wel om lachen. 

Ja, je zou dan bijna wensen 

dat iemand in het luchtledige zou verdwijnen." 

 

Maar eigenlijk is Hemelvaart toch iets anders. 

Wij mensen, ja, wij zien Jezus in de wolken verdwijnen. 

Maar eigenlijk is precies het tegenovergestelde het geval. 

De Hemelvaart van de Heer is het feest van Jezus' grote overwinning. 

Het is eigenlijk als een Kroningsfeest. 

Een plechtige inhuldiging van de Overwinnaar. 

 

U weet dat ik helemaal niets met voetballen heb. 

Maar het is wel gemakkelijk om het te gebruiken  

om bepaalde dingen wat uit te leggen. 

Wij werden als Nederland ooit Europees Kampioen. 

Ik heb het even nagezocht, 1988. 

Nederland wint het Europees Kampioenschap, het E.K.. 

De finale werd gespeeld in de stad München in Duitsland. 

En Nederland won. 

Het is de tijd van Gullit en dat soort grote voetballers. 
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Na de finale ging het Nederlands elftal terug naar Nederland. 

En hier werd toen een enorm groot feest gevierd. 

Heel Amsterdam was in feeststemming. 

En tenslotte werd het Nederlands elftal plechtig uitgenodigd  

op het koninklijk paleis door koningin Beatrix. 

 

Nou, daar moet u aan denken als we vandaag 

het feest vieren van de Hemelvaart van de Heer. 

Jezus heeft met Pasen de overwinning behaald. 

Jezus heeft de dood overwonnen. 

Dan verblijft Jezus nog veertig dagen bij zijn leerlingen. 

En dan na die veertig dagen 

nodigt God zijn Zoon Jezus uit  

om naar het Koninklijk Paleis in de hemel te komen 

voor een plechtige inhuldiging van de Overwinnaar.  

Feest. 

Jezus mag plaats nemen op de eretribune. 

Aan de rechterhand van God de Vader. 

Jezus verdwijnt dus niet in het luchtledige. 

Maar precies het tegenovergestelde. 

Hij mag plaats nemen aan de rechterhand van God. 

En wij, wij mogen meegenieten van deze overwinning. 

Mee feestvieren met de Heer. 

 

Hoe heeft Jezus, ik zou bijna zeggen, 

de wedstrijd gewonnen? 

Hoe heeft Jezus de dood overwonnen? 

Daarvoor wil ik u even meenemen naar een ander verhaal, 

dat u ook allemaal wel zult kennen. 

De kleine David, die het gevecht aanging met de reus Goliath. 

Iedereen was bang voor die reus Goliath. 

Niemand durfde de strijd met hem aan te gaan. 

Ook koning Saul durfde dat niet. 

Maar de kleine David wist: 

met de hulp van God, de almachtige, 

zal ik deze reus, deze vijand, kunnen verslaan. 
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En u weet hoe David dat deed. 

Niet met een hoop wapengekletter. 

Niet met een hoop geweld. 

Nee, met een heel klein steentje. 

Toen de reus Goliath de kleine David zag aankomen  

met alleen wat steentjes 

moest hij daar gewoon om lachen. 

Maar David wist dat God achter hem stond. 

En zo slingerde David dat kleine steentje naar Goliath, 

en raakte hem precies in zijn voorhoofd. 

En waarachtig, de reus Goliath viel voorover ter aarde. 

Dood. 

Zo overwon de kleine David de machtige reus Goliath. 

Omdat God aan zijn zijde stond. 

 

Zo overwon Jezus ook de dood. 

Niet met een hoop wapengekletter. 

Niet met een hoop geweld. 

Nee, als een lammetje. Het Lam Gods. 

Zo hing Jezus daar aan het kruis. 

Maar God stond aan de zijde van Jezus. 

 

Misschien mag dit voor ons een voorbeeld zijn. 

Wij zullen ook mogen overwinnen. 

Niet door een hoop kracht. 

Niet door een hoop geweld of wapengekletter. 

Nee, één ding is maar belangrijk: 

Dat God aan onze zijde staat. 

Dan zullen wij met Jezus, het Lam Gods, 

ook overwinnaar mogen zijn. 

Vandaag mogen we dus  

het inhuldigingsfeest vieren van de Heer. 

Hemelvaart. 

Drink een lekker glaasje wijn of neem iets lekkers. 

Maar vier in ieder geval dit feest mee. 

Amen. 
 


