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Mensen kunnen hardleers zijn. Naar een ander luisteren om te vernemen wat
hem/haar beweegt, is er niet bij. Hun eigen plannen moeten doorgang vinden. Zo
ook bij de apostelen. Na de kruisiging op Goede Vrijdag waren ze alle kanten op
gevlucht. Sommigen hadden zich opgesloten, anderen naar Emmaüs vertrokken en
enkelen hadden het oude vissersberoep op het meer weer opgepakt. Jezus heeft
als de Verrezene hen weer opgezocht. Ze hebben zijn wonden gezien. Hem herkend
aan het breken van het Brood. Of ze waren getuige van de wonderbare visvangst
en hoe Petrus de opdracht kreeg: “Weid mijn lammeren, weid mijn schapen.” Na al deze
gebeurtenissen zou men mogen verwachten, dat hun eigen verwachtingen hebben
bijgesteld en aangepast aan de bedoelingen van Jezus. Maar niets lijkt minder
waar. Ze komen weer met hun oude stokpaardjes voor de dag. ‘Heer, gaat Gij in deze tijd
het koninkrijk van Israël herstellen?’ Dat Jezus een ander koningschap voor ogen stond, is
blijkbaar niet tot hen doorgedrongen. Eigenlijk hebben de apostelen na al die
bijzondere gebeurtenissen van Pasen van Jezus nog steeds niets begrepen. En ook
al voorafgaande aan Pasen moet hen toch duidelijk zijn geworden, dat Jezus hun
verwachtingen niet kon delen, maar dat Hem een ander koningschap voor ogen
staat. Het is het koningschap van de reddende liefde. Hij sprak de Bergrede
uit, waarin Hij de wereld op zijn kop zette en sprak over dienstbaarheid en
niet over heersen. Hij sprak over de nieuwe mentaliteit van het KG. Verder liet
Hij blinden zien en doven horen, genas lammen en melaatsen, redde een vrouw van
de doodsteniging. Hij leefde alleen maar liefde en vrede voor ten teken dat met
Hem het KG werkelijkheid was geworden.
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Het is de jalousie en het ongeloof, die de Joodse overheid ertoe brengt om Hem
bij de Romeinen aan te klagen alsof hij een wereldse koning wilde zijn die de
keizer van de troon wilde stoten. En dan na dat alles komen de apostelen weer
met hun stokpaardje: ‘Heer, gaat Gij in deze tijd het koninkrijk van Israël herstellen?’ Wellicht is
Jezus pijnlijk getroffen door het feit dat zijn leerlingen nog altijd niet
begrepen hebben dat Hij geen wereldse heerser is die uit is op kracht en macht,
maar een Koning van liefde en vrede. Als zíj het niet begrepen hebben, wie dan
wel? Maar Jezus blijft geduldig en legt het weer eens uit, zoals Hij het zo
vaak al had uitgelegd, niet het Koninkrijk van Israel, maar het koninkrijk
Gods. Ze moeten bovendien niet in Gods agenda willen kijken: “Het komt u niet toe dag
en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.” Het Rijk Gods zal komen. Omdat
KG te verkondigen zullen ze worden toegerust: Daartoe zult gij kracht
ontvangen, want daartoe zal de heilige Geest over jullie komen. “Deze Geest,
”zegt Jezus, “zal jullie ertoe brengen om van de eigen verwachtingen af te zien maar daarentegen om
van het ware Godsrijk van Jezus getuigen te willen zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot
het einde der aarde.” Die Geest hebben ze duidelijk nodig, want zonder Hem zouden ze
zeker blijven dromen van een koning van puur menselijke kracht en macht.
Zoals altijd moeten wij ons afvragen waar wij staan in dit verhaal. Misschien
houden wij, net als de apostelen, ook vast aan onze dromen en verlangens. Maar
begrijpen we niet, dat ook aan ons is om Zijn Rijk van liefde en vrede
werkelijkheid te doen worden. Maar misschien staan ook wij wat voor ons uit te
staren zoals de apostelen naar de hemel stonden te staren? Daarom handen uit de
mouwen.
Het evangelie vertelt, hoe de pastellen na de hemelvaart met grote blijdschap
naar Jeruzalem terugkeerden.’ Het is de vreugde van het begrepen hebben, wie
Jezus is en wat Hij wilde: Jezus wilde de aarde bij de hemel brengen. Hij
verbindt de aarde met de hemel bij zijn hemelvaart, opdat wij op een hemelse
aarde mogen leven. Dat mogen wij verkondigen. Maar dat niet alleen. We moeten
het ook waar maken door zelf een stukje hemel op aarde te zijn al. En dat
brengt ons nu al groot geluk. Amen.
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