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Hemelvaartsdag, wat is dat ook weer?
Goedendag op deze stralende en warme zondag, de tweede juni van het
voortschrijdend jaar 2019. Ik ga u niet tot iets bekeren.
Traditie kwam de afgelopen donderdag, 30 mei in mijn herinnering vanwege
het feit dat deze dag, een donderdag al heel lang de naam heeft van
de Hemelvaartsdag.
Mij viel duidelijk en ook wel verwonderd op dat er steeds onduidelijkheid
bestaat over het begrip Hemelvaartsdag.
Reacties als, het had toch iets met vlammetjes op de hoofden van , ik weet het
niet zo. Nee nee de vlammetjes was met Pinksteren.
Het is een herinnering dag dat Jezus naar de hemel ging varen. Nou ja, varen, er
was ineens een wolk en hup Jezus was weg.
Wij hebben ook Kerst en Pasen mogen vieren en daar konden de meeste van
ons wel een idee ervaren wat je met dat soort dagen kan en hoe deze dagen
steeds weer in onze eigenste passende beeldvorming te beleven.
De Kerst voor velen de geboorte van Jezus, Maria en Jozef, zo het een beetje
past er bij of niet bij betrekken. De zonnewende, Kerst diners en meer moois
uit de grabbelton die we ook wel de Kerstman willen noemen.
Aandacht voor de armen en aandacht voor alles wat zielig is.
Met Pasen denken we, beter gezegd herdenken mensen de opstanding van
Jezus uit de dood, na zijn gedragen lijden en onze schuld. Dat feit is niet zo
makkelijk, Het is een kwestie van geloven, scherper gedefinieerd het is de basis
van het Christelijk geloven. Hier alle Katholieken, Protestanten en nog meer in
de zelfde Pot, Nog niet in dezelfde Kerk, bijna wel.
Maar de mensen die dat geloven niet aan kunnen hebben een schitterend
alternatief. Pasen is het begin van het nieuwe weer ontwakende leven.
Dan is er ook nog de Matheus Passie, vooral in Nederland bekend en waar onze
politici, zeker als de passie via Televisie uitgezonden wordt akte de present
geven. Voor het klootjesvolk is er dan ook een soort passie die voor velen
invulling geeft voor Religie die in de loop der tijd is verloren gegaan.
De laatste passie was in Dordrecht met 20.000 deelnemers en miljoenen voor
de beeldbuis.
Het lijden van Jezus komt niet zo indringend aan de orde als bij de Matheus.
Dan was er de Hemelvaart dag, die hardnekkig Hemelvaartsdag genoemd blijft
worden en zelfs de geschiedenis laat ons wat in de steek. Wat betekent het ook
al weer. Ook de Kerken maken er niet zo een indringend geweld van.

Zelf kunnen we er ook niet een mooi verhaal van maken, Ook niet zo met
muziek, Mozart zou mogelijk zijn.
Ons lieve Heer heeft rare kostgangers, zo daar zijn de commercianten, die door
onze Lieve Heer ook uit de toverdoos gekomen zijn.
Zij redden ons voor de betekenis van de Hemelvaartsdag en geven ons gratis de
titels, tegelijker tijd ook maar van de beide komende Pinksterdagen.
Zo daar nu zijn de dagen voor het uitzoeken van een nieuw bankstel.
Zo daar nu zijn de dagen voor het bekijken van de nieuwe auto.
Zo daar nu zijn de dagen voor het bespreken van de vakantie(s).
Zo daar nu zijn alles wat de slimme commerciële rakkers te bieden hebben.
De Kerken hebben lang, lang geleden aangevoeld dat een tweede Christelijke
feestdag goed moet passen in de agenda’s van de industriële kerkgangers.
Maar, geschiedenis en tradities zijn leuk, het leven schrijdt voort.
Door immigratie komen nu ook andere religies in beeld en laten zich uiteraard
meer en meer horen.
Zij kijken gretig, om te beginnen naar onze tweede Kerst- Paas- en
Pinksterdagen, Die door ons anders denken en gestript zijn geen religie meer in
zich dragen.
Geef ze aan ons wij maken er wat van dat jullie ook zal moeten behagen.
Let op uw en ons aller zaak, bij het kritisch besturen en bekijken van gevestigde
tradities, weten wat gekelderd wordt en wat wordt ingehaald.
Als de keuze is voor; “de God commercie” en geen religie, dan is er ook geen
plaats voor een nieuwe religie,
Non Solus.
Schenk, als je meer wilt vangen over onszelf en het steeds wijzigend denken
aandacht aan een essay van Friedrich Nietzsche. 1874.
“Over het nut en nadeel van de geschiedenis over het leven”.
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