
ALLEEN ZIJN VOETAFDRUKKEN NOG MAAR… 

Ik heb het geluk gehad dat ik drie maal in Israël ben geweest voor een bedevaart met parochianen en 

jongeren. Het geluk zit er vooral in dat je naar de plaatsen kunt die je kent uit de bijbel, al is daar 

meestal niets meer van te zien. Een van de plaatsen waar ik geweest ben, en waar je nog steeds naar 

toe kunt, is de plek waar Jezus ten hemel is opgevaren. Het is boven op de Olijfberg, de steile heuvel 

recht tegenover de tempel in Jeruzalem. Op een klein bescheiden plekje zie je twee vage 

voetafdrukken in de rotsgrond. Men zegt dat dit de plek is waar Jezus ten hemel is opgevaren. 

Het maakt de Hemelvaart van Jezus een stuk concreter. Want dat hebben we wel nodig bij dit feest. 

Over de hemelvaart wordt geschreven in Marcus 16,19 en Lucas 24, 51 en Handelingen 1,9: Nadat de 

Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand 

van God. We vinden het moeilijk om ons voor te stellen, wat dat eigenlijk is. In de kunst zie je hoe 

Jezus als hemelpiloot opstijgt naar de hemel. Ready for take off… Ik wil me niet vermoeien hoe dat er 

dan precies heeft gezien. Belangrijker is het waarom: Jezus zit aan de rechterhand van God. Jezus is 

daar waar Hij moet zijn. In die zin is de hemelvaart de andere kant van dezelfde medaille van de 

verrijzenis. Het is de uitdrukking dat als de leerlingen werkelijk de dingen van God willen kunnen 

doen, Jezus niet meer ‘lijfelijk’ in hun midden is. Het is de uitdrukking dat Jezus een plaats voor ons 

bereidt in de hemel, bij God de Vader. Hij moet ons eerst voorgaan, voordat wij een plekje hebben. 

Aan de rechterhand van de Vader zitten betekent dat Hij ook deelt in dat wat van God is. De 

hemelvaart van Jezus is de verrijzenis af maken. Er zijn 40 dagen nodig om zin en betekenis te geven 

aan het gebeuren dat het graf leeg is, en dat het met de dood van Jezus blijkbaar niet ten einde is. 

Die 40 dagen zijn nodig, want het is zo iets groots. Maar dat kan niet eeuwig duren. De leerlingen 

kunnen niet eeuwig de jongste bediende blijven. ‘Waarom staan jullie naar de hemel te kijken?,’ 

wordt aan hen gevraagd als uiteindelijk Jezus naar de hemel gaat. Hier is er nu werk voor jullie te 

doen, met je voeten op deze bodem, beste leerlingen! Je kunt niet eeuwig naar de hemel blijven 

kijken als een soort eeuwig heimwee. God zal ons de kracht geven om dat te doen wat Jezus gedaan 

heeft. Maar daar moeten we wel even 10 daagjes wachten… 

 

Pastoor Gerben Zweers osa, pastoor parochiefederatie Heverlee     


