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Dagthema: Hemelvaart 
Overweging 16 mei– Bert van der Meer 
 
“…ruisen van de bladeren. Dit is dus ons pasgeboren adoptiekind, een kastanje-stek Weet je, 
zo'n kastanje heeft het wel goed begrepen. Als hĳ in de aarde valt, sterft …” 
 
Opening    
Aan God, de Enige en Eeuwige, 
die Zijn woord in ons heeft gelegd. 
 
Aan de ene Mens, 
de man van Nazareth, 
onze tochtgenoot ten leven. 
 
Aan de Geest die ons bijeen brengt, 
ons bezielt en inspireert, 
dragen wij dit uur op. 
 
Dat we elkaar mogen ontmoeten, 
bemoedigen en verrijken 
op ons pad naar waarlijk leven. 
Amen. 
 
Openingslied: Psalm 19  
H. Oosterhuis / A. Oomen 
 
Refrein 
De hemel ontvouwt de glorie van God,  
het uitspansel roemt het werk van zijn 
handen. (2x) 
 
De dag geeft het door aan de volgende dag,  
de nachten vertellen elkaar wat zij weten. 
Het is geen spreken, er zijn geen woorden 
en hun stemmen zijn niet te horen; 
toch, overal wordt hun ritme vernomen,  
hun echo reikt tot de rand van de aarde. 
Refrein 
 
Hij heeft voor de zon een tent opgeslagen,  
een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt,  
een held die juichend zijn tocht onderneemt, 
dat  is de zon, hij klimt langs de hemel 
en daalt af aan de uiterste grens 
en niets blijft voor zijn hitte verborgen. 
Refrein 
 



 2 

Welkom en inleiding 
Welkom in deze viering op 16 mei 2021. We vieren vandaag Hemelvaart. 
Samen met Marian ga ik voor in deze viering  
Het verhaal van Hemelvaart is een belangrijk verhaal, want het is het definitieve afscheid 
van Jezus. Het bereidt ons voor op een leven zonder hem. In zekere zin is de Hemelvaart de 
grote gelijkmaker; tot nu toe, in het verhaal van Jezus’ leven, waren de leerlingen 
bevoorrecht waren; ze maakten immers Jezus daadwerkelijk mee, zagen zijn wonderen 
werkelijk, hebben hem gezien toen hij verrezen was en dat is allemaal voorbij met 
Hemelvaart… Na Hemelvaart hebben zij nog precies wat wij ook hebben en dat is verhalen, 
inspiratie en verbeeldingskracht. En daar zullen we het mee moeten doen. 
De hemel was in de tijd van Jezus alleen bereikbaar voor vogels en bergbeklimmers. Voor 
ons is dat anders. Maar ondanks onze vliegtuigen en luchtballonnen, zoals Liesbeth zo mooi 
op de voorkant van het boekje laat zien, heeft de hemel nog steeds een mythische bijklank, 
is het óók het toneel van grootse verhalen en sprookjes. Ik laat vandaag één lied horen uit 
één van die sprookjes, dat is het sprookje van Peter Pan. Je weet wel, die jongen die niet 
wilde opgroeien, kon vliegen, vocht met kapitein Haak en op een eiland woonde waar je 
alleen maar vliegend naar toe kon. 
Wendy, de oudste van de kinderen die door Peter naar het eiland zijn gebracht, vraagt zich af 
wie ze is, wie ze zal zijn. Een mooi lied van een jonge vrouw. Vertaling staat in het boekje. 
Verder lezen we vandaag uit een brief van Paulus aan de Christenen van Efeze, een 
kustplaats in het huidige Turkije. We lezen verder uit de Handelingen, feitelijk het tweede 
boek van Lukas. Van hem lezen we het evangelie. In volgorde van de tijd zijn éérst het 
evangelie van Lukas ontstaan, daarna de handelingen van de apostelen en daarna de 
brieven van Paulus, waarvan de brief aan de Christenen van Efeze er eentje is. 
We hebben verder een Russisch Onze vader, een Otche Nash, dat gezongen wordt door de 
Engelse King’s Singers. Dat is een groep van zes mannen die voortkomen uit de koorschool 
van King’s College in Cambridge, dat wel geldt als het Harvard van kooropleidingen in de 
wereld. Zij zingen Close Harmony, dus zingen zonder begeleiding, maar loepzuiver en erg 
mooi, vind ik. 
Behalve de fonetisch russische tekst vindt je in het boekje ook de Nederlandse vertaling.  
En tenslotte heb ik nog nieuws voor u, spannend nieuws zelfs, maar dat vertel ik pas in de 
overweging. 
Ik wens ons een goede viering. 
 
1e Lezing - Efeziërs 4,1-13 
Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past 
bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en 
verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op 
grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die 
boven allen, door allen en in allen is. 
 
Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat 
er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de 
mensen.’ ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager 
ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de 
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft 
aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te 
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rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij 
allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, 
de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 
 
Who am I – L. Bernstein, Linda Eder | D.Narducci | A.Frey 
Funny, the thoughts I have at night 
So different from the thoughts I have by 
day 
The moment Mama switches off the light 
A thousand different questions come my 
way. And stay 
 
Who am I? 
Was it all planned in advance 
Or was I just born by chance 
In July? 
 
Zo grappig, mijn gedachten in de nacht 
Zo anders dan gedachten overdag 
 
Als mama het licht uitdoet 
Komen duizend vragen op mijn pad 
En blijven daar 
 
Wie ben ik? 
Was het allemaal van tevoren gepland 
Of ben ik gewoon bij toeval geboren 
In juli? 
 
Oh, who on Earth am I? 
Did I ever live before 
As a mountain lion or 
As a fly? 
 
My friends only think of fun 
They're all such incurable tots 
 

Can I be the only one 
Who thinks these mysterious thoughts? 
 
Someday I'll die 
Will I ever live again 
As a rooster or a hen 
Or a lion in a den 
Or a robin or a wren 
 
Or a fly? 
Oh, who am I? 
 
Oh, wie ben ik in vredesnaam? 
Heb ik ooit eerder geleefd 
Als een poema of 
Als een vlieg? 
 
Mijn vrienden denken alleen aan plezier, 
het zijn allemaal zulke ongeneeslijke 
peuters 
Ben ik dan de enige  
die deze mysterieuze gedachten heeft?  
 
Op een dag ga ik dood 
Zal ik ooit weer leven 
Als haan of als kip 
Of een leeuw in een hol 
Of een roodborstje of een winterkoninkje 
Of een vlieg? 
Oh, wie ben ik? 

2e Lezing - Handelingen 1,1-11 
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 
vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de 
apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 
Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig 
dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 
 
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar 
wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling 
zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 
Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd 
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het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten 
wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 
gebeurtenissen zullen plaatsvinden.  
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 
 
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een 
wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de 
hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel 
is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien 
gaan.’ 
 
Lucas 24,49-53 
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. 
 
Overweging 
Ik had u beloofd dat ik spannend nieuws had en dat ik het daar in de overweging over ging 
hebben. Dat is het volgende: 
Sinds gisteren hebben we weer een pasgeborene in huis. Het is een adoptiekindje. Zĳn 
ouders, type ruwe bolster, blanke pit, konden het niet grootbrengen, ze kwamen handen 
tekort. Donderdagmiddag haalde ik hem op. Het was heel zonnig, warm zelfs, uit de wind, en 
terwijl ik met hem liep zag ik zĳn armpjes al voorzichtig heen en weer wiegen, zo lief...  
Terwĳl ik trots met hem door Edam liep, heb ik hem voorgesteld aan zĳn familie.  

Hĳ heeft een hele grote en rĳke familie. Maar 
zoals dat gaat zĳn sommigen ziek en gaan dood. 
Er zĳn er pas ook een aantal door zinloos geweld 
om het leven gekomen. Marian was er kapot van. 
Ik heb hem ook voorgesteld aan zĳn rĳke 
betovergrootvader, die leeft in een klein straatje 
in Edam, maar die zo groot is dat zĳn armen 
uitwijden over alle tuinen. En over zĳn lengte 
wordt alleen in sprookjes verteld. 
ik heb hem lieve woordjes ingefluisterd die hĳ, 
als hĳ groot gegroeid is, fluisterend kan 

doorvertellen. Dit is hem, we noemen hem Kas, wat wel verwarrend is, want zo hebben we 
onze hond ook al genoemd, Kasper. 
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Dit is zĳn betovergrootvader, een majestueuze kastanje die elke herfst kilo's kastanjes 

toevertrouwt aan de aarde.Als je je bedenkt hoeveel water en voedingsstoffen die boom 
daarvoor uit de aarde omhoog weet te trekken, word je vanzelf stil. En dan hoor je het ruisen 
van de bladeren.  
Dit is dus ons pasgeboren adoptiekind, een kastanje-stek Weet je, zo'n kastanje heeft het wel 
goed begrepen. Als hĳ in de aarde valt, sterft de kastanje, om een plantje te maken dat een 
nieuwe boom kan worden. En het enige doel is om te groeien. En als dat lukt, is hĳ elke dag 
in de hemel. 
Dat is nog eens 'begin with the end in mind'. 
Ik vertel dit om je verbeelding te prikkelen. Je zou ook kunnen zeggen: inspiratie te geven. 
Dat is namelijk precies wat Jezus beoogde toen hij zei “Maar wanneer de heilige Geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” We weten waar hij naar verwijst Dat is 
namelijk naar Pinksteren, of het joodse wekenfeest Sjavoeot, van oorsprong een oogstfeest. 
Dat is 50 dagen na Pasen, Pentecosta in het Grieks. 
Bij dat feest keren Joden terug naar Jeruzalem. Er waren daardoor Joden uit alle 
windstreken in Jeruzalem. Er was veel belangstelling voor het verhaal van Jezus en daardoor 
kon  de boodschap zich verspreiden. En voelde leerlingen zich gesteund om die boodschap 
ook te gaan brengen 
Verder waren er een aantal volgelingen bijgekomen die heel belangrijk bleken te zijn voor 
de verspreiding van de boodschap. Ik noem er twee. Om te beginnen Stefanus, de eerste 
martelaar. Hij was een vurig verkondiger van het woord en mensen namen aanstoot aan 
hem. Uiteindelijk was er iemand die een steen oppakte en die naar hem gooide. Een ander 
deed hetzelfde. En in plaats van weg te rennen koos hij ervoor om de beproeving te 
ondergaan, zoals Jezus ook zijn lijden en dood ondergaan had. 
De andere is Paulus. Zijn rol in de verspreiding van het woord kan moeilijk worden 
overschat. Ik heb een priester eens horen zeggen dat we zonder Paulus hier in Nederland 
waarschijnlijk nog steeds in de heilige Wodan zouden geloven. Hij was een Rabbi, een joodse 
leraar en een bestrijder van de Christenen. Totdat op een dag Jezus aan hem verscheen en 
hij besloot om Jezus te volgen. Vanaf dat moment ging hij onder zijn Romeinse naam Paul 
over de Romeinse wegen naar Antiochië en van daaruit verder, tot hij, na drie enorme 
reizen, terugkeerde naar Jeruzalem en gevangen genomen werd. Na een rondgang langs 
een aantal rechtbanken werd besloten dat hij in Rome berecht moest worden. Het schip daar 
naartoe leed echter schipbreuk. Alle opvarenden bleven gespaard en Paulus werd vervoerd 
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naar Rome, waar hij huisarrest krijgt. Dat lezen we dus in de brief van de eerste lezing, hij 
zegt daar “ik die gevangenzit omwille van de Heer”. 
Tot zover de geschiedenisles. 
Het verhaal van Jezus was een revolutionair verhaal. Jezus wordt geboren onder armoedige 
omstandigheden, in een stal, bij herders. Hij trekt rond, ook in die tijd niet iets dat je op je 
CV kon zetten. Hij vertelt over een wereld waar je je vijanden liefhebt. Waar gezorgd wordt 
voor armen en behoeftigen. Waar mensen niet vervolgd worden voor hun fouten, maar 
vergeving kunnen vinden. Dat is zo’n omkering van het wereldbeeld van die tijd dat het niets 
minder dan een revolutie betekende, maar dan één die met zachte krachten tot stand komt, 
met velen, met meer.  
Wat vertellen nu deze verhalen aan ons? 
Mijn verhaal over de kastanjestek, die ik wil helpen om groot te groeien? 
Het lied van Wendy uit Peter Pan, Who am I, over wie je bent, wat je bestemming is  
Het verhaal van Jezus dat we lazen, over de opdracht om zijn woord te verspreiden? 
Dat de hemel een plek is waar je je wel kunt wanen, maar nooit kunt zijn. Maar dat het 
verlangen naar een hemel als bestemming universeel is voor alle mensen.  
Iedereen vraagt zich af, van tijd tot tijd, wat hij of zij betekent in deze wereld. Wat er 
overblijft als je hart niet meer klopt. Wat je nalaat. Wie de gedachte aan jou levend houdt. 
Ik zie de hemel als een bestemming. 
Als je je bij Jezus aansluit, dan open je je hart voor andere mensen. Dat kun je alleen maar 
doen vanuit het idee dat jij die ander had kunnen zijn, als je in een ander land was geboren 
of in een stad met ander licht. Jij had diegene kunnen zijn die eenzaam is. Die staat te liegen 
in de Tweede Kamer. Die ziek is. Die haar man verliest. Die overleden is aan Corona. 
Maak je hart groot, dan groeien je armen vanzelf mee, net als bij die prachtige 
kastanjeboom. En dan groeien wij als vanzelf naar de hemel toe. 
Moge het zo zijn. 
 
Piano- en vioolspel: Irina en  
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de God van het leven, 
die vreugde vindt in ieder mensenkind. 
Die als een herder zoekt 
totdat Hij de verlorene heeft gevonden. 
Die zorgzaam is als een vrouw 
die oog heeft voor het kleinste. 
Die als een echte vader zijn kinderen 
niet in de steek laat. 
Ik geloof in Jezus, onze broeder 
die mij laat zien wie God is. 
In zijn blijdschap om mensen 
die Hij weer op hun voeten zet, 
gaat de hemel open, is er uitzicht,  
ook voor mijn kleinheid. 
Ik geloof in de heilzame Geest, 
die zich op de onverwachtste momenten 
openbaart in de vreugde van mensen 
die meeleven met een nieuw begin, 
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met hervonden kansen van anderen. 
Ik geloof dat die Geest zich ook in mij 
kan openbaren. 
Ik geloof in de gemeenschap die ontstaat in mensen 
die het zoeken niet moe worden, 
die het vinden vieren, 
in dankbaarheid aan de God van het leven.  
Amen. 
 
Voorbeden en intenties 
 
The King's Singers - Otche Nash (Nikolay Kedrov) 
 
Otche Nash (Nikolai Kedrov) 
otche nash, 
izhe yesi na nebesekh, 
da svyatitsya imya tvoye, 
da priidet tsarstviye Tvoye 
da budet volya Tvoya 
yako na nebesi i na zemli 
 
khleb nash nasushchni  
dazhd nam dnes 
i ostavi nam dolgi nasha, 
yakozhe i mi ostavlya 
yem dolzhnikom nashim 
i ne vvedi nas v iskusheniye 
no izbavi nas ot lukavago 
Amin. 
 
 

 
Onze Vader 
Onze Vader, 
Die in de hemel is 
geheiligd zij uw naam, 
uw koninkrijk komt 
uw wil geschiede 
zoals in de hemel en op aarde 
ons dagelijkse brood 
geef ons vandaag 
en verlos ons van onze schuld, zoals wij 
ook onze schuldenaren  
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze Amen. 
 
 
 

Mededelingen en donaties 
 
Slotlied      H.Oosterhuis/T.Löwenthal 
 
Onze Vader verborgen, 
uw naam worde zichtbaar in ons. 
Uw koninkrijk kome op aarde, 
Uw wil geschiede.  
Een wereld, met bomen tot in de hemel, 
waar water, schoonheid en brood, 
gerechtigheid is en genade 
 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen, 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, 
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nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd, 
leg uw woord op ons hart, 
breek het ijzer met handen, 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst kome wat komt. 
(laatste regel herhalen) 
 
Zegenbede 
De Eeuwige zij voor je, om je de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige zij achter je, om je in de armen te sluiten 
en om je te beschermen tegen gevaar. 
De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. 
De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Eeuwige zij rondom je als een beschermende muur, 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Eeuwige zij boven je om je te zegenen. 
Zo zegene God jou vandaag, morgen, alle dagen van je leven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donaties  
Wij vragen om je bijdrage over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten meer van collectes en 
de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus ondersteun onze Duif, maak je gulle bijdrage 
over. Draag bij wat je kunt missen. Er zijn meerdere manieren om dat te doen: 
Optie 1: klik op onderstaande link om een donatie te doen. (Je krijgt dan na invullen van bedrag en 
keuze bank, een QRcode te zien die je moet scannen met de Bankieren-app op je telefoon.) Optie 2: een 
bedrag overmaken via ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 6297 92 ovv Stichting De Duif. 
Hartelijk dank!  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
 
 
 


