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titel: Zijn voeten stonden op de aarde

preek
Gemeente van onze opgenomen Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Vlakbij het pittoreske plaatsje Haarzuilens in de
provuncie Utrecht ligt het indrukwekkende kasteel
De Haar, dat al eeuwenlang toebehoort aan de
baronale familie Van Zuylen van Nijevelt van de
Haar. Eind 19 eeuw, het kasteel was niet meer dan
een ruïne, was er een telg uit dat geslacht,
Etienne, die trouwde met de schatrijke Franse
bankiersdochter Hélène de Rothschild. Zij namen
de beroemde architect van het Rijksmuseum en
het Centraal Station in Amsterdam, Pierre Kuijpers
in de arm en hij herbouwde het kasteel tot een
werkelijk adembenemend luxueus oord van
weelde, waar de groten der aarde op bezoek
kwamen, in die éne maand dat het kasteel
bewoond werd, september. Nu is het een kasteel
dat door vele toeristen bezocht wordt. 

Voor het geval u nu denkt dat u terecht gekomen bent in een aflevering van Ontdek 
je plekje, Weg van de Snelweg, of Lekker weg in eigen land... nee, dat is niet het 
geval. Een toeristisch uitje past overigens wel heel goed bij Hemelvaartsdag. Het is 
een dag dat velen er op uit trekken, op de fiets, of met de auto, een kasteel gaan 
bezoeken of een museum, of genieten van de natuur. Hemelvaartsdag is een 
bijzondere dag. Een kerkelijk hoogfeest, maar heel anders dan Kerst of Pasen. Het 
gold bij ons thuis niet als een zondag, zoals andere zondagen. Er mocht meer, zoals 
een ijsje kopen, wat op zondag niet mocht. Hemelvaart is ook de dag van allerlei 
feesten, zoals in Delden de hemelvaartsfeesten, of het dauwtrappen, of het massaal 
samenzijn van jongeren op het Hulsbeek, om maar eens wat voorbeelden te 
noemen. 

En toch: dit is een preek en geen toeristische reclamespot. Een preek, waarvan het 
idee over het begin ervan wel ontstaan is in kasteel De Haar, toen ik die bezocht. Het
was in de balzaal, één van de meest prestigieuze zalen van het kasteel. Hier waar 
gedanst werd en feest gevierd, waar de voetjes van de vloer kwamen. En juist die 
voeten van de vloer inspireerden me. Maar dan niet van de dansers. In de balzaal 
hangt een enorm wandtapijt met een Christelijke voorstelling daarop, die van de 
hemelvaart. 



En op het heuveltje waar Hij van op gestegen is, staan twee
voetafdrukken, voetstappen in het zand. 

Hij die naar de hemel is gevaren, was op aarde. Hij was hier. Hij
maakte deel uit van de aarde en alles wat er bij de aarde hoort: de
aarde met haar wel en wee. Hij maakte deel uit van ons bestaan, Hij
deelde het, Hij onderging het. En Hij laat zijn sporen achter,
onuitwisbaar. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij
gaat in alle nood door heel het leven heen. 

Die voetafdrukken op dat wandtapijt zijn haast een profetische
aanklacht tegen de voetafdrukken op het vloertapijt van de balzaal.
Of dat zo bedoeld was door de baron, dat betwijfel ik. De gids vertelt
dat de wanttapijten (het waren er tien, het zijn er nog negen) door
heel het kasteel heen een uiting van ongekende weelde is, omdat
het vervaardigen ervan heel erg kostbaar is. En dat ze christelijke
voorstellingen bevatten is meer ook om vroomheid ten toon te
spreiden. 

Maar ik zag dus een profetisch contrast. God heeft gedaan wat veel mensen niet 
doen: God heeft deel uit gemaakt van heel het menselijk bestaan, terwijl mensen 
onderling vaak geen deel uit willen maken van elkaars bestaan. De hogere kringen, 
de elite, de groten der aarde, zij die bijeenkomen in balzalen als deze, hebben vaak 



geen deel aan het leven van hen die met minder fortuin ter wereld kwamen, of die 
met minder succes hun levensweg gaan. 

En hun goden volgen vaak deze trend. Gouden goden, kapitaalgoden, 
succesgoden... Andere goden: sprekende slangen, ogenpaleizen, tuinen van haar... 
Andere goden gaan ons voorbij in stormwind en aardschok. Niet Gij. Anderen staan 
als blinde muren tussen de mensen. Niet Gij!

Want de God die zich aan Abraham openbaarde en aan Mozes zijn Aanwezigheid 
bekend maakte, die met Israël op pad ging, en Vader werd van Jezus, deze God 
heeft zich om de aarde en haar wel en wee bekommerd. En daalde af. 

Als je bedenkt dat de hemel boven de aarde is, dan is een beweging van de hemel 
naar de aarde: een letterlijke afdaling, en dan is een hemelvaart een letterlijke 
verhoging, een gaan naar boven. Maar ook met een ronde wereldbol en een hemel 
rondom ons, kun je het woord afdalen gebruiken. Dan is het de beweging naar jou 
toe, een toebuigen naar de mens toe. Zo daalt God af. 

Dat feest vierden we met Kerst. God die mens werd onder de mensen, en die zijn 
Kind de naam God zal ons redden gaf: Jesjoea. En die ook heet: Immanuël, God met
ons. En zo trok hij met ons op: zijn voeten op de aarde, zijn voeten in de aarde, zijn 
voeten soms in de modder van de aarde, omdat Hij heel de weg wilde gaan met ons,
ook over minder gebaande paden, ook door het slijk van de aarde, ook door het dal 
van diepe duisternissen, waar ik het licht der levenden moet missen.  

Zo trok Hij met ons op. Nou ja met ons... zo trok Hij op met zijn leerlingen en zijn 
volgelingen, met de mensen van vlees en bloed om hem heen. Die Hem beminden, 
die Hem verguisden, die Hem in hun hart sloten, die Hem verwierpen, die Hem vast 
wilden houden, die Hem vast ketenden. Die Hem niet los wilden laten, die Hem 
kruisigden. Die om Hem rouwden, die Hem herkenden in het breken van het brood. 
Die Hem weer zagen, die dat niet konden vatten. 

Door lijden en sterven heen getrokken, ja zelfs, om het met de geloofsbelijdenis te 
zeggen: nedergedaald ter helle, afgedaald nog dieper, namelijk tot in het dodenrijk. 
Zo diep daalde God in, in de werkelijkheid van mensen, dat Hij zelfs tot in het 
dodenrijk wilde gaan om daar de mensenziel te redden van het vergeten worden en 
het vergaan. 

De Opstanding, een weg naar boven was dus al ingezet... en zo zien we dat ook 
afgebeeld, ook wel op zulke wandttapijten in het kasteel: Christus de opgestane komt
naar boven uit een graftombe. Met Pasen zet zijn Hemelvaart al in, maar... maar 
eerst opnieuw zet Hij voet aan wal in het leven van mensen. Hij staat in hun midden, 
toont hen zijn handen, breekt zelfs het boord met hen en eet ook vis met hen in het 
zoete licht van de morgen. Maar dan komt het moment dat de opwaartse beweging 
verder gaat.

En daar staan we nu. Daar zijn we nu, in het kerkelijk jaar. Het moment dat Jezus de 
aarde verlaat. En dat is dus ook het moment dat hij zijn leerlingen en volgelingen 
verlaat. Voor de tweede keer, zou je kunnen zeggen: met de kruisiging leek het ook 
dat hij hen verliet. Maar nu dan dus definitief. Dat heeft een trieste kant, een kant van



rouw en gemis... Het lijkt over en uit. Ja we hebben zijn voetafdrukken nog in de 
aarde van ons leven staan, maar Hemzelf zijn we kwijt...

In levenden lijve zijn zij Hem kwijt, dat klopt. Maar door van hen te gaan, kon Hij tot 
ons allen komen. Door zijn hemelvaart kwam Christus beschikbaar voor ons allen. 
Niet meer gebonden aan het lichaam dat zich maar op een plaats tegelijk bevinden 
kan, betekent zijn nieuw en heerlijk lichaam een toegang voor ons allen. Christus 
komt wereldwijd beschikbaar. Maar Hij blijft de zelfde Christus, Zoon van dezelfde 
God, wiens inzet was en is en blijft dat Hij er zijn wil voor de mens. De voetafdruk 
herinnert daaraan, Hij blijft verbonden met de aarde. Maar nu niet meer met een klein
stukje aarde, een geografisch beperkt gebied: Hij zal er zijn voor allen. Dus met de 
hemelvaart trekt God zich niet terug in een goddelijk luchtkasteel, omdat het op de 
aarde ook maar niks was tussen al die lastige, moeilijke, lijdende mensen met al hun 
problemen, ziekten, toestanden en wat dies meer zij... Nee...het omgekeerde is het 
geval: door de hemelvaart is er een veel groter bereik waarin de liefde van God 
beschikbaar komen kan voor de aarde. 

In Hebreeën 9 staat heel treffend: Christus is niet binnengegaan in een heiligdom dat
door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, 
maar in de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit.  

Zijn betrokkenheid is op ons allen, Hij verbindt zich met ons, Hij geeft om ons, en zet 
zich voor ons in. Vanuit zijn hemels heiligdom. Een heiligdom is dat dat je je alleen in 
beelden voor kunt stellen en zo is dat ook gedaan. Op aarde was de tempel het 
paleis van God, het huis des Heren, het heiligdom waar de pelgrim naar reikhalst om 
daar te komen en om daar te zijn. Bij een paleis hoort een koning, zoals bij een 
kasteel een baron hoort. En ook die beelden zijn er: God als koning, God die 
blinkend schoon met gejuich ten troon stijgt, we begonnen er mee met psalm 47, de 
Hemelvaartspsalm. En niet voor niets, want Hemelvaart zou je kunnen zien als de 
troonsbestijging van Christus, de intronisatie van de Zoon van God. En daar hoort 
een paleis bij, een kasteel. Maar niet van hout en steen en niet met dikke muren om 
de buitenwereld ver weg te houden. Het hemels paleis van God de Vader en zijn 
Zoon is transparant. 

Daar zijn de muren transparant, de deuren parelmoer, de sterke plaatsen diamant 
zilver en goud de vloer. 

In beeldende rijkdom overtreft het ieder aards paleis of kasteel dat je je maar voor 
kunt stellen. Maar in die transparantie overtreft het ieder voorstellingsvermogen over 
betrokkenheid op elkaar. Het is onvoorstelbaar hoeveel God van mensen houdt en 
op hen betrokken wil zijn, wereldwijd. De troonsbestijging van zijn Zoon bevestigt dat 
nog maar weer eens. Hij die met zijn voeten op onze aarde heeft gestaan, blijft innig 
verbonden met ons bestaan. 

Amen


