Hemel is niet een plaats hoog boven het uitspansel
en ver achter de sterren,
- niet het domein van de ruimtevaart en hemel is veel meer dan wat voor ons gereserveerd is
na het uur van onze dood.
Hemel is elke plek en elk moment
waar Hij die heet ‘Ik zal er zijn’ gebeurt,
waar alle leven, denken, doen en spreken
van Hem doordrongen is
en zijn liefde zichtbaar maakt.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.

Hemel is thuiskomen,
je diepste bestemming vinden in het bemind zijn,
in het onvoorwaardelijk er mogen zijn,
omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons.
Hemel is baden in zijn Geest,
ondergedompeld, gedoopt worden in een leven
waarvan het ‘Heb elkander lief’ de rode draad is
en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.

Hemel begint hier en nu
want hij hoort bij de aarde,
zoals de aarde bestemd is
om woonplaats van God te zijn.
Twee delen van dezelfde wereld van God.
Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden :
aarde en hemel,
mens en mens en God,
leven en dood en leven.

Daarom moeten alle volken gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
zoals ze ons door de Vader beloofd is
zoals ze ons door de Zoon is voorgeleefd
zoals ons door de Geest in ’t hart is geprent.

Allen moeten gedoopt
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
getekend met de Naam van onze God
“Ik zal er zijn voor u”
Hoe meer wij die Naam
als een werkwoord gaan vervoegen,
hoe meer zijn Naam ons leven zal tekenen,

des te meer we zullen weten
dat Hij met ons is
tot de wereld voltooid zal zijn
tot louter hemel.
Tot hemelvaart zijn wij geroepen
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