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Ons Heer Hemelvaart B

GGGGiiiijjjj    zzzzuuuulllltttt    kkkkrrrraaaacccchhhhtttt    oooonnnnttttvvvvaaaannnnggggeeeennnn    vvvvaaaannnn    ddddeeee    hhhheeeeiiiilllliiiiggggeeee    GGGGeeeeeeeesssstttt,,,,
oooommmm    mmmmiiiijjjjnnnn    ggggeeeettttuuuuiiiiggggeeeennnn    tttteeee    zzzziiiijjjjnnnn    ttttooootttt    hhhheeeetttt    eeeeiiiinnnnddddeeee    ddddeeeerrrr    aaaaaaaarrrrddddeeee....
((((HHHHnnnndddd    1111,,,,8888))))

Van leven naar eucharistie

De diepe bron van ieder dynamisme, zowel bij de enkeling als bij een groep, is de nood, het
verlangen, en de hoop naar zelfontplooiing en volledige realisatie. In elke levenswaarde streeft de
mens naar het absolute dat hem volledig zal verrijken. Waar vinden deze waarden hun vervulling?
In de grond kunnen wij drie levensbeschouwelijke groepen onderscheiden: zij voor wie de aarde
alles is en de hemel niets; zij voor wie de aarde niet meetelt en de hemel alles is; en tenslotte zij
voor wie de hemel reeds verwerkelijkt wordt op aarde in liefde.

Eerste lezing Handelingen 1,1-11

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven overalles wat Jezus gedaan en geleerd
heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de
heilige Geest had uitgekozen en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn
sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun
gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: "Johannes doopte met water, maar gij zult
over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest." Terwijl zij eens
bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor
Israël het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: "Het komt u niet
toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult
kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde." Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens
twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: "Mannen van Galilea, wat staat
ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal
op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."
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Tweede lezing Efesiërs 1,17-23

Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der
heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig
te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der
heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en
kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette
aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten,
krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in
deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en
Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk die zijn
lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Evangelie Marcus 16,15-20

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: "Gaat uit over de
hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en
gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En
deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels
uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif
drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn." Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij
trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk
kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Van eucharistie naar leven

Staan wij aan de kant van hen die de hemel reeds op aarde verwerkelijkt zien in liefde? Ja, zo wij
goed verstaan wat de leer van Christus ons brengt en wat de verheerlijking van zijn mensheid
betekent. Het gaat er helemaal niet om ons aan onze aardse taken te onttrekken en ons af te
stemmen op de zalige verwachting van een hemelse compensatie voor onze beperkingen en
mislukkingen. Waar wij allen samenwerken met Christus die in zijn Kerk actief werkzaam is,
beleven wij nu reeds het toekomstige leven van liefde en communio. Voor de menselijke
ontplooiing zelf kunnen wij alleen maar hopen dat onze stoutste verwachtingen eens zullen
overtroffen worden in de eeuwige volheid van Christus (Ef. 1,23).
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Van leven naar eucharistie

De diepe bron van ieder dynamisme, zowel bij de enkeling als bij een groep, is de nood, het
verlangen, en de hoop naar zelfontplooiing en volledige realisatie. In elke levenswaarde streeft de
mens naar het absolute dat hem volledig zal verrijken. Waar vinden deze waarden hun vervulling?
In de grond kunnen wij drie levensbeschouwelijke groepen onderscheiden: zij voor wie de aarde
alles is en de hemel niets; zij voor wie de aarde niet meetelt en de hemel alles is; en tenslotte zij
voor wie de hemel reeds verwerkelijkt wordt op aarde in liefde.

Eerste lezing Handelingen 1,1-11

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven overalles wat Jezus gedaan en geleerd
heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de
heilige Geest had uitgekozen en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn
sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun
gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: "Johannes doopte met water, maar gij zult
over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest." Terwijl zij eens
bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor
Israël het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: "Het komt u niet
toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult
kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde." Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens
twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: "Mannen van Galilea, wat staat
ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal
op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."
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Tweede lezing Efesiërs 4,1-7.11-13

Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven
dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en
zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des
Geestes te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij
ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Één
Heer, één geloof, één doop. Één God, en Vader van allen, die is boven allen, en met
allen, en in allen. Aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat
van Christus' gave. Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen,
anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft Hij
de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het Lichaam van
Christus, totdat wij allen tesamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van
Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de
Christus.

Evangelie Marcus 16,15-20

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: "Gaat uit over de hele
wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is
zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen
de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen
spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad
doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn." Nadat de
Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan
de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte
met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Van eucharistie naar leven

Staan wij aan de kant van hen die de hemel reeds op aarde verwerkelijkt zien in liefde? Ja, zo
wij goed verstaan wat de leer van Christus ons brengt en wat de verheerlijking van zijn
mensheid betekent. Het gaat er helemaal niet om ons aan onze aardse taken te onttrekken en
ons af te stemmen op de zalige verwachting van een hemelse compensatie voor onze
beperkingen en mislukkingen. Waar wij allen samenwerken met Christus die in zijn Kerk actief
werkzaam is, beleven wij nu reeds het toekomstige leven van liefde en communio. Voor de
menselijke ontplooiing zelf kunnen wij alleen maar hopen dat onze stoutste verwachtingen
eens zullen overtroffen worden in de eeuwige volheid van Christus (Ef. 1,23).
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Van leven naar eucharistie

De diepe bron van ieder dynamisme, zowel bij de enkeling als bij een groep, is de nood, het
verlangen, en de hoop naar zelfontplooiing en volledige realisatie. In elke levenswaarde streeft de
mens naar het absolute dat hem volledig zal verrijken. Waar vinden deze waarden hun vervulling?
In de grond kunnen wij drie levensbeschouwelijke groepen onderscheiden: zij voor wie de aarde
alles is en de hemel niets; zij voor wie de aarde niet meetelt en de hemel alles is; en tenslotte zij
voor wie de hemel reeds verwerkelijkt wordt op aarde in liefde.

Eerste lezing Handelingen 1,1-11

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven overalles wat Jezus gedaan en geleerd
heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de
heilige Geest had uitgekozen en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn
sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun
gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: "Johannes doopte met water, maar gij zult
over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest." Terwijl zij eens
bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor
Israël het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: "Het komt u niet
toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult
kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde." Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens
twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: "Mannen van Galilea, wat staat
ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal
op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."
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Tweede lezing Efesiërs 4,1-13

Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven
dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en
zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des
Geestes te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook
geroepen zijt tot een en dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Één Heer, één
geloof, één doop. Één God, en Vader van allen, die is boven allen, en met allen, en in allen.
Aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave.
Daarom zegt de Schrift: "Hij is opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen
meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen." Hij is opgestegen: dit betekent dat
Hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die
ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. Hij heeft ook
gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten,
weer anderen herders en leraars. Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der
bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen tesamen komen tot
de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele
omvang van de volheid van de Christus.

Evangelie Marcus 16,15-20

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: "Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered
worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen
vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen
opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan
zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn." Nadat de Heer Jezus aldus tot hen
gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk
kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Van eucharistie naar leven

Staan wij aan de kant van hen die de hemel reeds op aarde verwerkelijkt zien in liefde? Ja, zo wij goed
verstaan wat de leer van Christus ons brengt en wat de verheerlijking van zijn mensheid betekent. Het
gaat er helemaal niet om ons aan onze aardse taken te onttrekken en ons af te stemmen op de zalige
verwachting van een hemelse compensatie voor onze beperkingen en mislukkingen. Waar wij allen
samenwerken met Christus die in zijn Kerk actief werkzaam is, beleven wij nu reeds het toekomstige leven
van liefde en communio. Voor de menselijke ontplooiing zelf kunnen wij alleen maar hopen dat onze
stoutste verwachtingen eens zullen overtroffen worden in de eeuwige volheid van Christus (Ef. 1,23).


