
Hemelvaart

Gelovigen delen in overwinningsmocht van chrístus

ln de hemelse gewesten

tekent onder andere datie 'met Hem in de hemelse gewes-

ten wordt gezet' (Ef.2:6). Wat bedoelt Paulus hiermee? Met

een soort geestelijke ruimtereis heeft het uiteraard niette

maken.
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ie christen mag zijn of worden, is rijk' Een

jongere bij ons in de gemeente bekeek dit

anders. Hij haakte kortgeleden af' AI lan-

Wie christen wordt, betreedt een immens geheim' Het be-

gere tijd had hij zo zijn twijfels bij kerk en geloof' Nu

íur ni achttien geworden. 'Mij zien jullie niet meerl

liet hij ons weten. Ikvoel nog steeds pijn als ik aan

hem (terug)denk.

Paulus is in de Efezebrief juist met het tegenoverge-

stelde bezig. Hij vertelt hoe bijzonder het is als je

christen mag zijn of worden. Ie mag dan aangeraakt

worden door'Gods grote liefde, waarmee Hij ons

heeft liefgehad' (Ef.2:4)' Nog bijzonderder is mis-

schien wel dat je helemaal één mag worden met

Christus. Dat betekent dat je 'met Hem levend ge-

maaktwordt' (Ef.2:5), waarmee de innerlijke geeste-

lijke vernieuwing van je bestaan wordt bedoeld' Dat

blt"k.nt ook dat je 'met Hem opgewel« wordt'

(Ef.2:6), waardoor je levenswandel niet langer draait

à.n l".gt" en zonde maar je strek je uit naar liefde

en goede werken. Het betekent zelfs ook' schrijft

Paulus, dat je 'met Hem in de hemelse gewesten

wordt gezet' (Ef.2:6). Wat bedoelt Paulus met deze

laatste uitdruklcing? Waarom is het zo'n voorrecht

en r,T eugde als dit geschenk ons ten deel valt?

Hemelse gewesten

Eerstwat meer over de uitdrukking'hemelse Sewes-

tenl Opvallend is datwe deze woorden nauwelijks

in de Éilbel tegenkomen, behalve in de Efezebrief'

Tot vijf keer toe lezen we erover (l:3, l:20,2:6' 3:lo'

6:12). Laten we ons realiseren dat achter de uitdruk-

king een ander wereldbeeld schuilgaat dan het

onze. In r,T oeger tijd dacht men bij de wereld niet

aan onze aardbol, die in een jaar tijd rond de zon

cirkelt en onderdeel uitmaaktvan een immens uni-

versum. Destijds dacht men eerder aan een soort

gebouw, bestaande uit verschillende verdiepingen

(-zie afbeelding p.9). Onderin bevindt zich de onder-

wereld, de chaoswateren, het dodenrijk' de hel' De

verdieping erboven is de aarde, waar het menselijk

leven zich voltrekt. DaarbovenzTin de hemelse

gewesten, ookwel de hemelse regionen of hemelse

à*orf"", genoemd. Helemaal bovenin is Gods

troonzaal. Daarvandaan voert God het gezag over

heel de kosmos. 'De hemel is Mijn troon, en de aar-

de de voetbankvan Mijn voetenl (Jes' 66:1) Als

Paulus in de Efezebrief tot vijf keer toe over de

hemelse gewesten spreekt, denkt hij aan die tussen-

laag tussen Gods troonzaal en het leven op aarde'

Geen neutrole atmosfeer

Hoezeer onze waarneming van de kosmos ook is

veranderd, actueel blilft dat er ookvandaag meer is

tussen hemel en aarde. Achter de zichtbare werke-

lijkheid van de aardbol gaat een onzichtbare werke-

lijkheid schuil, een geestelijke atmosfeer, die ons

omgeeft en omringt.

luist in onze tiid kunnen we ervoren dot we in een bedreigde
'iiireU 

teven.'oenk oon het hebzuchtige levenssysteem' woorin

we ollemaal vostzitten, moor woor onderen in de wereld' vook

kinderen, onder liiden. Het goede nieuws is dot Christus over

olle dreigende en demonische mochten het gezog voert'

Van Paulus kunnen we leren dat deze geestelijke

atmosfeer allesbehalve neutraal is' Integendeel' ze is

geladen en er kan zelfs dreiging van uitgaan' Paulus

,preeLt orr". de dreigingvan'l«achten en machten er

heerschappijen en overheden' (1:20), over een'aan-

voerder van machten in de lucht' en een 'geest die

werkzaam is in de kinderenvan ongelovigen' (z:z) en

over 'verleidingen van de duivel' en 'geesteliike mact

ten van het kwaad in de hemelse gewesten' (6:12)'

Juist in onze tijd kunnen we ervaren dat we in een
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bedreigde wereld leven. Denk aan de atmosfeer van
leugens en wantrouwen, die zoveel stukmaakt, en

die niet alleen in de politiek maar veel breder speelt

in onze samenleving. Denk aan het hebzuchtige
levenssysteem, waarin we allemaal vastzitten, maar
waar anderen in de wereld, vaak kinderen, onder lij-
den. Denk aan de mening van de massa, die wispel-
turig en beangstigend kan zijn. Of aan ideologieën
die zelfs in kinderliedjes voor Koningsdag verstopt
kunnen zitten. Misschien is in ons eigen leven de

duisternis soms heel reëel aanwezig, door neerslach-

tige gedachten, door verslavingen, door destructief
gedrag. 'Is de mensheid in de laatste eeuwen niet
meer dan ooit in de ban geraakt van demonische
machten die haar voortstuwen in adembenemende
vaart?'(I.H. Bavinct)

Erepositie voor Christus

Het bijzonder mooie en goede nieuws is dat Jezus
de erepositie aan Gods rechterhandin de hemelse ge-

westen heeftverkregen. God heeft Christus 'toen Hij
Hem uit de doden opwekte aanZijn rechterhand in
de hemelse gewesten gezet' (l:20). Dat betekent dat
Christus sinds hemelvaart het voor het zeggen heeft
in het geheel van het universum. Ook over alle drei-
gende en demonische machten voert Hij het gezag.

Dat nemen we niet altijd waar met onze ogen.

Christus' macht is een verborgen werkelijkheid. Mij
valt op dat de Efezebriefvoor een groot deel uit ge-

beden en lofprijzing bestaat. We mogen geloven dat
Christus alle macht heeft. We mogen ons eraan toe-
vertrouwen. We mogen ervan zingen. We mogen
erom bidden, soms dwars tegen het zichtbare en
waarneembare in. De christeliike kerk is bii uitstek
de plaats waar we - ondanks alles - mogen belijden
dat niet de antil«achten hetwinnen, maar dat
Christus de ereplaats aan de rechterhand van de

Vader heeft ingenomen.
Wat mij daarbij ook opvalt, is dat de Efezebrief oog

heeft voor het'procesmatige karakter' (G.H. van
Kooten) van Christus'macht. Daarmee komt de

geschiedenis in hetvizier. Door de eeuwen heen is

Christus b ezig om Zijn allesovertreffende heer-

schappij te ontvouwen. Christus' troon is in progress.

Als christelijke kerk mogen we verlangen naar het
grootse moment waarop Christus verschijnt en Zijn
glorierijke macht onthult.

Plaots van gelavigen

De boodschap dat Christus de regie voert over de

gehele kosmos en over ons leven, mag ons al buiten-
gewoon veel troost en moed geven. Toch gaat Paulus

in de brief nog een stap verder. Duizelingwekkend is

dat niet alleen Christus maar elke gelovige'met Hem
in de hemelse gewesten wordt gezet' (2:6). Wat ge-

beurt er dan met je? Uiteraard heeft dit niets te

maken met een soort geestelijke ruimtereis. We zijn
op aarde, zolang het leven ons wordt geschonken.

Allereerst wil het zeggen dat je als gelovige zozeeÍ

met Christus verbonden magzljn dat je mag delen
inZljn overwinningsmacht. In Christus zijnwe
meer dan overwinnaar. Hoeveel dreiging er ookkan
zijn in ons leven, uiteindelijk kunnen de donkere
krachten het niet winnen. Ik ben veilig in Christus,
Hij heeft alles in Zijn hand. Ikval niet uit Zijn hand.
Het wil ook zeggen dat je als gelovige iets van
Christus' koningschap mag weerspiegelen in de

wereld van vandaag. De mensheid heeft een bijzon-
dere plaats verkregen in het geheel van de schep-
ping (Ps.B, Gen.1:26), maar faalt daarin vanwege de

zonden. In Christus is echter een nieuw begin
mogelijk. Metvallen en opstaan mogenwe gaan

leven zoals Christus eens heel de schepping zal

maken: venuld van Zijn liefde, vervuld van Zljn glo-
rie, venrrld van Zljn overweldigende macht.

Gebed

Bij ons in de kerkelijke gemeente is pas een jongere

afgehaakt. Ikvoel nog steeds pijn als ik aan hem
(terug)denk. Wat gaat het in hem winnen, het duis-
ter of het licht? Laten we in ons ti;'dperk vol dreiging
en ongeloof bidden: 'Bewaar zo'n jongere en bewaar
ons allen in U. Alleen het leven met Christus in de

hemelse gewesten heeft toekomst, voor eeuwigl I
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