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Aan het eind van de viering als opmaat naar de wandeling zal straks een 

gedicht klinken van Marjoleine de Vos. Het staat in haar bundel Uitzicht 

genoeg. Prachtige titel, vind ik, die al heel veel zegt. Uitzicht, -letterlijk en 

figuurlijk. Het is er, het wordt ons geboden. Uitzicht genoeg, vertrouw 

daar maar op. Maar zien we het ook? Kijken we wel goed?  

Het woord uitzicht hebben we als thema voor deze viering gekozen. Maar 

dan als twee losse woorden. Uit zicht: dat zeg je over iets of iemand die je 

niet meer kunt zien. Het is gekoppeld aan een afscheid. Het ene moment 

sta je nog tegenover elkaar, kijk je elkaar in de ogen, even later 

verwijdert die andere zich van jou, wordt steeds kleiner, je blik blijft hem 

of haar volgen totdat hij of zij uit zicht is. Zoals de leerlingen in het 

verhaal net zo naar de hemel blijven staren tot er niets meer van Jezus te 

zien is. Uit zicht. Voorgoed. 

Maar als je die twee losse woorden met elkaar verbindt krijg je een nieuw 

woord: uitzicht. Iets waar naar je kunt uitzien, dat in het verschiet ligt. Er 

ligt een belofte in verscholen.  



Dat je als mens niet opgesloten zit in de omstandigheden en 

onmogelijkheden van het moment, maar verder kunt kijken en daar weer 

bovenuit kunt stijgen. Dat je mag weten dat er meer is dan die situatie 

waar je soms zo in vast kunt zitten. 

Misschien is het daarom wij daarom wel zo intens kunnen genieten van 

mooie uitzichten. Omdat dit beantwoordt aan een diep menselijke 

behoefte om verder te kunnen kijken dan het punt waar wij ons bevinden, 

aan uitzicht.  

In de Coronacrisis hoor je vaak zeggen dat mensen behoefte hebben aan 

perspectief. En dat wat het moeilijkste was en is aan deze tijd dat je niet 

ver vooruit kunt kijken. Afwachten, -dat is een woord dat je de laatste tijd 

heel veel hoort.  

En dat vinden we heel lastig, afwachten. We willen het liefst alles van te 

voren al weten, zoeken daarin ons houvast.  

De leerlingen van Jezus wordt op Hemelvaartsdag opnieuw alle houvast 

ontnomen. Ze raakten hem op een gruwelijke manier kwijt in de nacht dat 

hij werd vermoord. En nu dreigt hij opnieuw uit zicht te raken. Zonder dat 

ze weten hoe het nu verder moet. Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt 

een tijd van afwachten. 

Voor die tijd van wachten krijgen ze hier een advies mee. Hen wordt 

gezegd niet langer naar de hemel te blijven staren, als de plek waar Jezus 

verdween, om niet om te kijken naar het verleden, maar vooruit te kijken. 

In dat nieuwe, nu nog zo onzekere leven zonder hun meester zullen ze 

hem opnieuw tegen komen, zo wordt hen verzekerd. Hij zal opnieuw naar 

hen toekomen. De leerlingen worden uitgenodigd om anders naar hem te 

kijken: niet als de geliefde meester die hen heeft verlaten zodat ze het nu 

allemaal maar zelf moeten uitzoeken, maar als degene die op een nieuwe 

manier blijvend op hen betrokken is en steeds bezig is naar hen toe te 

komen. Als de Komende , zo mogen ze Jezus voortaan zien. 

De hemel, waarop hun blikken zo strak zijn gericht is dan niet langer het 

grote verdwijnpunt, maar verandert in een horizon van belofte. 

De leerlingen hebben tijd nodig om anders te gaan kijken. Grote 

veranderingen vragen altijd om tijd en geduld. Tussen Hemelvaart en 

Pinksteren ligt een tijd van wachten en niet weten. Maar geleidelijk gaat 

het wachten over in verwachten en groeit er een nieuwe overtuiging. 

De overtuiging dat hen door Jezus iets in handen is gegeven dat niemand 

hen ooit weer weer af kan nemen. Een diep vertrouwen dat er uitzicht 

genoeg is om daarmee nu zelf op pad te gaan, om het goede nieuws dat 

Jezus bracht en was te verspreiden tot aan de einden der aarde. Dat er 

een overvloed van liefde is voor heel de aarde, voor alle schepselen, om 



van te delen, om uit te leven, liefde die in allerlei tekenen te zien is. Dat 

Jezus niet dood te krijgen was en is, maar dat hij leeft. 

 

Hij leeft, in het hart van zijn vrienden  
als liefde die ons verbindt,  
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 
 
 
Hij leeft, voor ons oog nog verborgen  
tot aan de jongste dag,  
Hij leeft tot de dag van morgen  
ons toont wat liefde vermag  
 

 

 

 

 

 


