
Jezus stijgt op naar ...           de hemel (1)
Hemelvaart   Handelingen 1

We zien niet het hele plan
nodig:  3D-bril, spiegel

We kunnen niet alles zien van Gods plannen met 
de wereld en wanneer Jezus terugkomt. Je 
kunt het goed vergelijken met het volgende 
proefje. 

Kijk met de 3D-bril op in de spiegel. Houd je linkeroog 
dicht en kijk met je rechteroog in de spiegel. Wat zie 

je? Houd 
nu je 
rechteroog dicht en kijk met je linkeroog in de 
spiegel. Wat is het verschil?

Terwijl zij zo 
bij elkaar 

waren, 
vroegen zij 
Hem: ‘Here, 

gaat U nu van 
Israël weer een 

vrij land maken, met 
een eigen koning?’ ‘Dat 

hoeven jullie niet te weten,’ 
antwoordde Hij. ‘Mijn Vader be-

slist hoe en wanneer bepaalde dingen 
gebeuren.’

Handelingen 1:6-7
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Wat  zie je?
Een 3D-bril gebruik je om diepte te zien terwijl 

je naar een platte foto of een plat scherm kijkt. ‘Diepte 
zien’ betekent dat je kunt inschatten hoe ver weg iets staat. 

Omdat onze ogen elke op een andere plek in je gezicht staan, zien 
we met elk oog een net iets ander beeld. Onze hersenen vergelijken deze 

beelden met elkaar en rekenen uit hoe ver weg iets ongeveer staat.
Een foto of beeldscherm is plat. Daardoor zien beide ogen hetzelfde beeld en 
berekenen onze hersenen geen diepte. Om diepte te zien in een (platte) foto, 

moet je je hersenen dus voor de gek houden: ze moeten twee beelden 
binnenkrijgen die zo zijn, dat je hersenen denken dat je naar iets kijkt 

wat diepte heeft. Een 3D-beeld bestaat uit twee afbeeldingen over 
elkaar. Kijk maar naar de afbeelding linksonder. In de 3D-bril 
wordt het beeld dat je met je linkeroog ziet gescheiden van dat 

wat je met je rechteroog ziet. Hiervoor zitten er twee 
verschillende glazen in de bril. Zo ziet elk oog 

een van de afbeeldingen. 


