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Preek 
 
Prediking n.a.v. : Psalm 123: 2a/c en Handelingen 1: 10a 
Zie, zoals de ogen van dienaren, zo zijn onze ogen gericht op de Here, onze God, totdat Hij 
ons genadig is. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht 
hielden… 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
Op géén andere dag zijn we ons zo bewust van grote afstand tussen God en mens als op 
Hemelvaartdag. Op ’t moment dat hij niet meer lijfelijk bij Zijn leerlingen zou zijn, had Hij 
hen voorbereid. Nog vóór de kruisiging. Toen was Zijn gebed voor hen dat God hen niet uit 
de wereld zal weghalen (Jh.17:11,15). 
  
En voor de Boze bewaart. Wie zal zeggen of hún gebed voor Hem op dat moment niet was, 
dat God Hém niet uit de wereld weghaalt?! In dit pelgrimslied op weg naar Jeruzalem kinken 
verzuchtingen op. Van Israël, dat wereldwijd moe is van anti-semitisme. Zich richtend tot 
God. En hoe kijken wíj naar God?  
  
De blik van de mens met betrekking tot de Allerhoogste blijkt ook vandaag ‘meer spiedend 
dan vol vertrouwen’. Hóór maar wat de tekst zegt: Zie, zoals de ogen van dienaren, zo zijn 
onze ogen gericht op de Here, onze God, tótdat Hij ons genadig is. Niet zelden spreken de 
mensen Gód aan als: ‘onze lieve Heer’. 
  
Maar praten met Hem doen we zoals postbode met waakhond, die hij ietwat omzeilt: ‘Ja, je 
bent lief héél lief hoor!’ Eigenlijk bedoelen we: ‘Ik vertrouw U niet helemaal!’ Daarmee raken 
we meteen aan het beeld van God. Wanneer Hij ons níet op de wenken bedient, hébben wij 
‘t niet meer zo op Hem begrepen. 
  
Is God voor ons als de winkelier, die blíj mag zijn als Hij de mens nog tot klant heeft. Zeker 
toen het leven van de Zoon op de veertigste dag nà Pasen ‘een hoge vlucht nam’. En toen zij, 
terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden...Zoals mensen keken 
naar vertrek van André Kuipers. 
  
Wat is de bede van óns hart op Hemelvaartdag? Velen zouden met Marta en Maria van 
Bethanië zeggen: ‘Hoe anders zou het gelopen zijn, Heer, als Uw verschijning níet 
opgehouden was! Immers nu lijkt Uw arm vaak veel te kort om te verlossen. En Uw oor te 
ver bij ons vandaan om ons ook werkelijk te horen.’ 
  
Toch horen we in Handelingen (7:56) bij monde van Stefanus, dat troon van Vader en Zoon 
níet leeg is. Het váste punt! Van daaruit komt kracht. Geschonken op gebed. Aan al wie 
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Vader vraagt om het góede deel: Zijn Geest (Lc.11:13). Hij vestigt de aandacht: níet op onze 
ónmacht maar de Genadebron Christus.  
Amen. 


