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Hemelvaart geschiedenis en werkelijkheid. 

Drie opmerkelijke, vele mensen aansprekende gebeurtenissen passeerden 
ons gepland deze week en wel binnen drie aaneensluitende dagen. De 
middelste dag , dd. 26 mei , was uit gerekend de Hemelvaartsdag. De basis 
van die rekenarij ligt bij onze maan die al miljoenen jaren rond ons 
planeetje blijft gaan en staan. 
Waarom deze gebeurens mij tot het schrijven er van in deze Non Solus 
moge u in het navolgende duidelijk worden. 
Woensdag 25 mei word ik bij contacten middels WhatsApps, geattendeerd 
dat het voetbalavond is en gelieve morgen verder te Whatsappen. Ja dat 
wist ik niet, ik weet niets van voetbal en kijk nooit naar wedstrijden op TV. 
Nieuwsgierig kijk ik op TV en zie een volgestroomd Feijenoord stadion, dat 
is de kuip. Zeker 50.000 mensen gaan een belangrijke wedstrijd zien. 
Wat schets mijn verbazing, er  komen geen spelers de wedstrijd wordt 
gespeeld in Italië en de echte Feijenoord supporters mogen in de Kuip op 
grote schermen de wedstrijd volgen. Dat kan ook thuis bij de TV. 
Ik was stom verbaast dat zo iets echt kon gebeuren. Maar het gebeurde en 
Feijenoord verloor ook nog. We leven in een gekke wereld, of wordt dit 
normaal. Het zou zo maar kunnen. 
De geschiedenis moet een aanwijzing zijn en geven voor verandering dat op 
ons af kan komen. De geschiedenis van het voetbal kijken, het sporten 
bekijken, is best wel lang. Maar het luisteren en kijken nar voetbal en 
andere sporten in de huiskamer is vrij recent. Voor de televisie haar intree 
maakte weet ik mij te herinneren dat een bekende zeer belangrijke voetbal 
wedstrijd Holland België was. Die werd per radio uitgezonden en in de 
huiskamer beluistert. Niemand mocht daarbij zijn mond open doen 
uitgezonderd bij een doeltreffer. Dat brokje geschiedenis van het toen naar 
heden  van een 70 jaren heeft vele veranderingen ondergaan. Je zal voor de 
toekomende tijd je moeten aanpassen aan de veranderingen. Zeker is dat er 
een gevoel van eenheid is bij de schermen kijkers bij het kijken, luisteren  
naar een vol stadion met of zonder spelers. Hand in hand kameraden. Ook 
diegene die niet willen kijken moeten dit accepteren. De geschiedenis is in 
zekere mate bepalend voor de toekomst. Wel met gevoel en in acht name 
van normen en waarde die het goede hebben bewezen. 
Donderdag 26 mei word ik bij het kiezen van een TV 
programmageconfronteerd met the Passion, Hemelvaart. Dit programma 
heeft aansluiting op the Passion rond de Pasen, waar ik nooit naar wilde 
kijken. Het was voor mij iets nieuws waar ik niet op zat te wachten. Doe 
gewoon en geniet van de Matheus Passie. Voor mij vooral de muziek. Het 



Hemelvaart programma zou een uur duren en deed mij besluiten het te 
bekijken.Het was geen toeloop van een massa mensen. Wel een knap 
gespeelde vertwijfeling en ongeloof bij de discipelen over het feit dat Jezus 
zoek was en zich aanvankelijk voor het eerst  vertoonde aan Maria 
Magdalena, een vrouw van lichte zeden. De Hemelvaart vertelling was een 
oud verhaal geschreven en gespeeld voor de hedendaagse tijd. De 
boodschap brengend  
Ga en verkondig mij met de liefde voor je naaste en voor je dichtbije naaste 
en leg je twijfelende hoofd maar op mijn schouder, het komt goed. 
Ook de Hemelvaart heeft geschiedenis al meer dan 22 eeuwen. De 
opvolgers van Jezus hebben er best een puinhoop van gemaakt. Toch was ik 
getroffen door het knappe spel en de op deze wijze gebrachte oude 
boodschap op een nieuwe wijze. 
70 tot 100 jaren geleden werden er bij de Katholieke en enkele Protestantse 
verenigingen toneel party’s , tableau Vivants gespeeld. Een opstelling van 
levende personen die een scene stilstaand uit beelden zoals het laatste 
avondmaal. Di soort voorstellingen waren populair maar zie je  niet meer. 
Onze leeglopende kerken zouden beeltenissen en spelen kunnen  uitvoeren 
om verkondiging van hetgeen 22 eeuwen terug bedoeld was te tonen aan 
hen  die willen geloven en aan hen die niet willen geloven. Zoals bij en met 
de Matheus Passie. Kerk genootschappen wat kunnen de lessen van een 
bewogen geschiedenis u leren. 
 Vrijdag 27 mei ik wild die avond en televisie programma van Pointer zien 
Een special van 25 minuten over een reactionaire wind in de behoudende 
kerken in Nederland. De geschiedenis in de kerken van Nederland  heeft tot 
aan de reformatie een vrij autoritair bewind gevoerd. Na Maarten Luther, 
Calvijn en Zwingli en de verlichting is er veel verandert en veel mis gegaan. 
Er is met behoorlijke neuring vanuit Amerika de Nashville-verklaring 
gelanceerd waarin vooral de fundamentalistische christelijke 
baptistengemeente laat weten dat homoseksualiteit niet verenigbaar is met 
het geloof. Het blijkt dat verschillende conventionele kerken van 
Protestantse huize, en zelfs van Katholieke voor deze stellingname hebben 
gekozen. Zij onderschrijven dat de Bijbel hun stelling voorschrijft en 
derhalve het Woord van God voor hen bepalend is. 
Hier spreekt duidelijk dat de geschiedenis der kerken bij deze 
genootschappen geen toegang heeft. Terug naar ver terug.  De verkregen 
vrijheden in de loop der  eeuwen moeten op de mest vaalt. 
Het waren voor mij drie opvallende dagen  welke verbonden waren  met de 
geschiedenis waar veel uit te leren is. Zelfs kinderen met het gevoelen van 
homofilie worden door God geliquideerd, aldus de verschrikkelijke 
Nashville verklaring. 
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