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Hemelvaart en Pinksteren: in de Geest blijft hij bij ons 
 
 
 
1. Inleiding 
 
 
De christelijke feesten Hemelvaart en Pinksteren zijn minder bekend dan Kerstmis en Pasen. Onderzoek 
onder scholieren wijst uit, dat ongeveer de helft nog wel weet dat Kerstmis iets te maken heeft met de ge-
boorte van een kind, dat een kwart nog kan vertellen dat Pasen het feest van de opstanding is, maar dat 
niet één op de vijf de betekenis van Hemelvaart of Pinksteren uit kan leggen. 
Behalve als vrije dag zijn Hemelvaart en Pinksteren niet populair. Op de eerste plaats heeft het secularisa-
tieproces (ontkerkelijking) van de afgelopen dertig a veertig jaar daar stevig toe bijgedragen. Op de twee-
de plaats blijkt, dat Hemelvaart en Pinksteren nauwelijks aansluiten op al bestaande feesten, rituelen en 
symbolen of op de beleving van de natuur. Hier en daar wordt op pinksterzaterdag nog Luilak gevierd, 
maar de herrieschoppers verkiezen in toenemende mate het bed boven de straat. 
Kerstmis sluit vanouds aan op de sterke beleving van de terugkeer van het licht. Onze Germaanse voor-
ouders vierden het Zonnewendefeest, de Romeinen het feest van de Onoverwinnelijke Zon. Bovendien 
blijft een pasgeboren kind vertederend, juist in de winterperiode waarin mensen extra gevoelig zijn voor 
huiselijkheid en geborgenheid. Pasen sluit aan op het nieuwe leven van de lente: de symbolen daarvan, 
variërend van het ei als vruchtbaarheidssymbool tot en met de lammetjes in de wei of de takken met bloe-
sems, hebben inmiddels Christus als symbool van nieuw leven naar de achtergrond geschoven. 
 
In deze tekst worden Hemelvaart en Pinksteren niet behandeld als letterlijke gebeurtenissen, maar als een 
ʻexistentieelʼ gebeuren dat zich afspeelde ín en tússen de eerste volgelingen van Jezus. Als ʻexistentieelʼ 
gebeuren, als iets dat sterk appelleert aan ons gevoels- en geloofsleven, kan het ook nú nog betekenis 
hebben voor christenen. 
 
 
2. Hemelvaart 
 
Hemelvaart en Pinksteren moeten dus het ʻkapstokjeʼ van de natuursymboliek of oude tradities ontberen. 
Maar toch lijkt er wél een historisch kapstokje te zijn: 
 

De Romeinse geschiedschrijver Livius vertelt over het levenseinde van Romulus, de eerste koning van Rome, als 
volgt: ʻEens hield Romulus voor de stadsmuur een volksvergadering om het leger te schouwen. Plotseling brak er 
een onweer los, dat de koning in een dichte wolk hulde. De wolk dreef weg, Romulus was niet meer op aarde. De 
menigte stond perplex. Maar toen zette ze zich in beweging en huldigde Romulus als een nieuwe God, als Vader 
van de stad Rome. 
Romulus was ʻten hemel opgevarenʼ. Soortgelijke hemelvaarts-verhalen werden in de oudheid ook van andere be-
roemde mannen verteld en genoten grote populariteit: mensen die veel betekend hadden ʻhoorden bij de goden te 
zijnʼ. In beeldrijke verhalen werden ze door wolken omgeven, aan het zicht onttrokken en in de godenwereld of 
hemel opgenomen.   

 
Het hemelvaartsverhaal van Jezus verwijst naar Elia. In het Oude Testament staat een prachtig verhaal 
over de profeet Elia die met een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur, opsteeg naar de he-
mel. Zijn leerling Elisa greep zijn kleren vast maar bleef met een afgescheurd deel in zijn handen staan 
(2Kon.2,1-18). 
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Lucas wijdt in zijn evangelie enkele zinnen aan de hemelvaart van Jezus (Lc.24,50-53): 
 

ʻToen leidde hij hen de stad uit tot bij Betanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En onder het zegenen ging 
hij van hen weg, en hij werd opgenomen naar de hemel. Zij vielen voor hem op de knieën, en ze keerden heel blij 
naar Jeruzalem terug. Al hun tijd brachten ze door in de tempel waar ze dank brachten aan God.ʼ 
 

In het boek Handelingen, eveneens aan Lucas toegeschreven, staat het uitgebreider (Hand.1,6-9): 
 

ʻToen Jezus en de apostelen bij elkaar waren, vroegen ze hem: ʻHeer, gaat u nu weer het koningschap voor Israël 
instellen?ʼ ʻHet komt jullie niet toeʼ, antwoordde hij, ʻom de tijden en momenten te kennen die de Vader eigenmach-
tig heeft vastgesteld. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen, en jullie zullen getuige-
nis van mij afleggen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja, tot het einde van de wereld. Na deze woorden 
zagen ze dat hij werd oomhooggeheven; een wolk nam hem mee en hij verdween uit het gezichtʼ. 

 
Hemelvaartsverhalen hebben vaak de volgende structuur: 
- het leven van een groot man loopt ten einde  
- het toneel vult zich met toeschouwers  
- de betrokkene richt een afscheidswoord tot zijn volk, zijn familie, zijn vrienden of leerlingen  
- en stijgt dan op naar de hemel  
- dit opstijgen wordt verder niet in bijzonderheden beschreven: het hele gebeuren wordt als een verdwij-

ning voorgesteld, gekenmerkt door een geheimzinnige sfeer. 
 
Wat in de antieke en joodse wereld een kapstok was voor verhalen over het ʻheengaanʼ van beroemde 
personen, is dat in onze cultuur allang niet meer: wij hebben moeite ons de hemelvaart van Jezus voor te 
stellen.  
De letterlijke uitleg komt voor velen niet langer geloofwaardig over, zeker niet als je erop dóórdenkt: ʻAls 
Jezus lichamelijk ten hemel is gevaren, waar precies is hij dan? Bevindt hij zich daar al tweeduizend jaar? 
Heeft hij nog eten en drinken nodig? Is hij er als ʻeerstgeborene uit de doodʼ de enige mens?ʼ Misschien 
zijn we meer geholpen met een symbolische uitleg van het verhaal. Daarover straks. Nu eerst iets over 
Pinksteren. 
 
 
3. Pinksteren 
 
Het Pinksterfeest bestaat vanaf de 4de eeuw. Men sloot aan bij een bekend joods feest: Sjevoeot, het 
Wekenfeest. Dit werd gevierd op de 50ste dag na Pesach (het feest van de uittocht uit Egypte). Zeven 
keer zeven weken plus één dag. Vandaar de naam Wekenfeest. Het Wekenfeest was ook een oogstfeest. 
Men vierde de tweede oogst. In de joodse traditie werd op dit tweede oogstfeest ook herdacht, dat Mozes 
aan het joodse volk de Tora gegeven heeft. 

 
Volgens de overlevering werd de Tora door God aan Mozes geschonken op de berg Sinaï ná de uittocht 
uit Egypte. Joden zien en beleven dat als een verbond: ʻAls jullie je aan mijn leefregels houden, zal Ik jullie 
God zijn.ʼ De kern van de Tora stond in de vorm van de tien voornaamste leefregels (tien geboden) op 
twee stenen tafelen (platte stenen) gegrift. Joden bewaarden dit kostbare ʻcontractʼ in de zogenaamde Ark 
van het Verbond, die zich in het heilige der heilige in de tempel te Jeruzalem bevond. 
 
In navolging van het joodse Sjevoeot valt ook het christelijke Pinksteren op de 50ste dag na Pasen. Pink-
steren komt van het Griekse pentekoste, dat ʻvijftigsteʼ betekent. De christenen trokken ook in thematisch 
opzicht de lijn van de gave van de Tora in de woestijn door: het verbond dat God met het volk Israël sloot 
kreeg nu een nieuwe uitleg, was de redenering. 
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Vergelijkbaar met de Tora die Mozes aan het joodse volk gaf, gaf Jezus nu ʻzijn geestʼ aan zijn volgelin-
gen. Ze werden er ʻgeestdriftigʼ van en wilden in ʻzijn geestʼ verder gaan met het mooie werk dat hij be-
gonnen was. 
Het getal 50 drukt volledigheid uit. Daarom is Pinksteren het feest van de volheid: toen de apostelen op 
die gedenkwaardige eerste Pinksterdag de Geest ontvingen, waren zij helemaal ʻvolʼ of ʻvervuldʼ van hem, 
zelfs het huis waarin zij zaten werd er vol van: 
 

ʻToen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er 
een hevige wind opstak, en het huis waar ze zaten, werd er helemaal vol van. En er verscheen hun iets als tongen 
van vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en 
begonnen te spreken in vreemde klanken, zoals de Geest hun ingaf.ʼ (Hand.2,l-4) 

 
 
Het ʻvervuld zijn vanʼ de geest van Jezus (in christelijk perspectief is dit tegelijkertijd de geest van God) 
wordt treffend uitgebeeld door twee symbolen: tongen van vuur en wind.  
Vuur staat voor vurigheid: men staat in vuur en vlam. ʻWe gaan ervoor!ʼ, zouden we tegenwoordig zeggen.  
Wind kan een enorme uitwerking hebben: hij zet mensen in beweging. Als kracht is wind niet zichtbaar, 
met andere woorden: je hoeft niet zichtbaar te zijn om invloed te kunnen hebben. Jezus is niet lijfelijk on-
der ons aanwezig, niet zichtbaar, maar er gaat een enorme kracht van hem uit. Mensen voelen zich door 
hem geïnspireerd (ʻgeïnspireerdʼ betekent letterlijk ʻingeblazenʼ). Ze vatten moed, komen in beweging en 
durven te zeggen waar zij voor staan. 
Daarom laat Lucas ze ook in het vervolg van zijn pinksterverhaal (Hand.2,5-13) naar buiten gaan om te-
genover de Joden uit en van buiten Palestina te getuigen van Jezus, zijn opstanding en de geestesgaven 
die hij nu over de mensen uitstort. Zelfs de Joden uit de verschillende omringende landen kunnen de 
apostelen verstaan in hun éígen taal. Dit taalwonder symboliseert het werk van de Geest: zelfs taalbarri-
ères worden geslecht. De taal van het enthousiasme (ʻen-thou-siasmeʼ betekent: ʻin God zijnʼ) is univer-
seel. 
Het resultaat, aldus Lucas (Hand.2,41) is verbluffend: drieduizend mensen laten zich dopen en sluiten zich 
aan bij de jonge beweging rond Jezus van Nazareth. Pinksteren is het begin van de onstuitbare groei van 
die gemeenschap van gelovigen, waar later de grote kerken uit voort zullen komen. 
 
 
4. De grote christelijke feesten symbolisch uitgelegd 
 
Veel christenen leggen gebeurtenissen, daden en woorden in het leven van Jezus letterlijk uit. Zo'n uitleg 
is legitiem en dienen we te respecteren. Daarnaast moet er ruimte zijn voor ʻtweede taalʼ: een symbolische 
uitleg van de hoogte- en dieptepunten in het leven van Jezus kan voor veel gelovigen een verruiming zijn 
en een uitdaging om over de diepere zin ervan na te denken. 
 
Hoe zijn Hemelvaart en Pinksteren symbolisch of als ʻtweede taalʼ uit te leggen? We doen een poging. 
Laten we uitgaan van de volgende veronderstelling: toen Jezus gevangengenomen werd en in een hoog 
tempo veroordeeld en gekruisigd werd, stortte de wereld van zijn intieme vrienden en leerlingen in. Zoʼn 
bruut einde hadden ze niet veracht! Daarmee begon een intens diep rouwproces; ze zaten diep in e put. 
Eerst na enige tijd krabbelden ze weer wat overeind. 
Juist op die momenten dat ze elkaar weer opzoeken en bemoedigen, gaan er lichtpuntjes zien: zo'n leven 
kán niet voor niets geweest zijn. Zo groeit in hen het opstandingsgeloof: hij ís niet dood, hij lééft! Ze heb-
ben levendige herinneringen aan hem en delen met elkaar de verhalen daarover. Soms is het net alsof hij 
in hun midden is. Ze voelen zijn aanwezigheid. Deze ervaringen zijn prachtig verbeeld in de verschijnings-
verhalen (zie bijvoorbeeld paragraaf 3.3.2 ʻHet verhaal van de Emmaüsgangersʼ). 
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Ze komen tot het besef dat ze niet achterwaarts maar vóóruit moeten kijken: waar hij voor stond moeten 
zij nu ook in praktijk gaan brengen. Daarop duiden de lege-grafverhalen: de levende Jezus moet je niet bij 
een graf, maar bij levende mensen zoeken.  
Door deze ʻopstandige of opgewekte beweging naar vórenʼ, klimmen de leerlingen langzaam maar zeker 
uit het dal van hun rouwproces omhoog. Veertig dagen na Pasen - het getal 40 symboliseert een lange tijd 
van loutering en beproeving - vindt Hemelvaart plaats: dit markeert het einde van het rouwproces. Hemel-
vaart betekent de aanvaarding dat Jezus niet langer lijfelijk aanwezig is. Emotioneel ontstaat daarmee 
ruimte om op een nieuwe manier met hem om te gaan: voortaan zal hij spiritueel, ʻin de geestʼ onder hen 
aanwezig zijn. Deze nieuwe aanwezigheid met haar krachtige uitwerking wordt gemarkeerd door Pinkste-
ren. Daarom kan met recht gezegd worden, dat met Pinksteren en nieuw begin gemaakt wordt. 
 
 
5. De grote christelijke feesten in liturgisch perspectief 
 
Liturgie betreft alles wat in de geloofsgemeenschap gevierd wordt. Typerend voor het christelijk geloof is, 
dat het leven van Jezus daar als een rode draad doorheen loopt. Het kerkelijk jaar, zeg maar: de liturgi-
sche volgorde van jaar tot jaar, is christocentrisch: de belangrijkste momenten uit Jezusʼleven worden 
herdacht en gevierd.  
Met Kerstmis viert men zijn geboorte. Pasen herdenkt en viert zijn opstanding, Pinksteren het ʻuitstortenʼ 
van de geest. Daarom worden Kerstmis, Pasen en Pinksteren hoogfeesten genoemd. Niet voor niets is 
aan elk van deze dagen in de  loop der eeuwen een tweede dag toegevoegd (ook in onze geseculariseer-
de cultuur nog steeds gewaardeerde vrije dagen!) 
Hemelvaart is een betrekkelijke laatkomer en heeft nooit de status van de ʻgrote drieʼ feesten gekregen: 
het is een opstapje naar Pinksteren (op een donderdag, negen dagen vóór Pinksteren) toe gebleven. 
 


