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Overweging in het morgengebed vanuit de 
Eshof - 24 mei 2020 – Zevende zondag van Pasen 
 
 
Lezingen: Exodus 20,22-26; Lukas 24,49-53 
 
22. De HEER droeg Mozes op het volgende tegen 
de Israëlieten te zeggen: ‘Jullie zijn er getuige van 
geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb 
gesproken. 23. Je mag daarom geen goden van 
zilver of goud maken om die naast mij te vereren. 
24. Maak voor mij een altaar van aarde, en slacht 
daarop je schapen, geiten en runderen voor de 
brandoffers en vredeoffers. Op elke plaats waar ik 
mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toe 
komen en je zegenen. 25. Als je voor mij een 
stenen altaar wilt bouwen, gebruik dan geen 
gehouwen stenen, want door de stenen met een 
beitel te bewerken ontwijd je ze. 26. En breng 
geen treden aan, want als je daarlangs omhoog 
zou gaan, zou men je geslachtsdelen zien.’ 
 
 
49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn 
Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot 
jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50. Hij 
nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief 
hij zijn handen op en zegende hen. 51. Terwijl hij 
hen zegende, ging hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52. Ze brachten hem 
hulde en keerden in grote vreugde terug naar 
Jeruzalem, 53. waar ze voortdurend in de tempel 
waren en God loofden. 
 
Lied: ‘De Heer is opgetogen’: lied 666  
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 
 
Overweging 
 
Een bij elkaar gesprokkeld restje regels, daar lijkt 
dit stukje uit Exodus op. Een beetje herhaling. Dat 
van die goden die je niet zelf mag maken, dat 
wisten we al. En een beetje nieuws: maak een 
altaar van aarde. Niet van uitgehouwen stenen. En 
zet er geen trapje tegenaan. Want net als de 
Schotten draagt men geen ondergoed. Ze zouden 
je geslachtsdelen eens kunnen zien! Heel aardig 
trouwens dat dit hier staat, want waar gaat het 
om? Die genitaliën staan voor de menselijke 
potentie. Dat waarin de mens denkt heel wat voor 
te stellen. Zoals ook in al die andere dingen, het 

maken van godenbeelden in zilver en goud en zo. 
Wees maar bescheiden, staat hier. Loop er maar 
niet zo mee te koop dat je van alles maken kunt. 
Dat je heel veel onder controle hebt. Want je 
vergist je. Je hebt niet zoveel in de hand. We 
weten het in deze dagen maar al te goed, met dat 
virus waarvan we nog maar zo weinig begrijpen. 
Dat ons bewust maakt van onze kwetsbaarheid als 
mens. 
 
Met dat altaar is het net zoiets. Liever niet van 
steen, staat hier. En al helemaal niet van 
gehouwen stenen. Laat dat zware werk van het 
uitbikken van passende stukken rots maar 
achterwege, zegt God. Maak dat altaar maar van 
aarde. Dan spoelt het bij regen ook weer weg. 
Want zo voorkom je dat je zou gaan denken dat 
het onwrikbaar vaststaat. Dat het een eigen 
maaksel zou zijn waar nooit iets aan kan 
veranderen. 
 
Ik hoor achter deze woorden waar het eigenlijk om 
lijkt te gaan: om het doorprikken van de schijn van 
zekerheid en beheersing. Om bescheidenheid. Om 
leven in het hier en nu, want alleen God weet wat 
er morgen komt. 
De woorden onthullen onze kwetsbaarheid. Zoals 
we ons die in deze coronatijd misschien meer dan 
ooit bewust zijn. Een scherpe kwetsbaarheid, 
zonder zachte kleuren en dromerige muziek. Ze 
prikt, steekt en verwondt. Er gaan echt mensen 
dood. Er is huiselijk geweld. Er zijn geldzorgen. Er 
is eenzaamheid. Er is angst. 
 
Wie erbij stilstaat, zou hetzelfde verwachten in het 
verhaal over de hemelvaart van Jezus. Waar het 
besef in volle kracht doordringt: hij is er niet meer. 
We staan er alleen voor. Ons leven is een leven 
met God zonder God. Een leven van onzekerheid 
en van kwetsbaarheid die verwondt. 
 
Misschien vond Lukas dat hij over die ontreddering 
al genoeg had geschreven. Twee hoofdstukken 
lang van verlies, verraad, verdriet en marteling. 
Hoofdstukken waarin al scherp duidelijk wordt hoe 
zwart het leven kan zijn; dat het diepe dalen en 
duisternis kent. 
Want híer vertelt hij enkel van vreugde: ‘Ze (…) 
keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem’. 
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De stap van de ontreddering slaat hij over. Want 
wat hij zeggen wil, gaat over de troost die gegeven 
wordt: er zal kracht uit de hemel zijn. Dat belooft 
God je; zo blijft hij met ons verbonden. Net als in 
dat middelste vers dat in het stuk in Exodus staat: 
‘Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten 
noemen, zal ik naar jullie toe komen en je 
zegenen.’ 
 
Die zegeningen – zijn die er ook in deze tijd? Welke 
mooie kanten van deze tijd zou je willen bewaren? 
Dat is de vraag die gekoppeld werd aan het 
dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Een aantal 
mensen heeft hierop een reactie ingestuurd. 
 
Herman verwoordt wat we denk ik allemaal 
kunnen beamen: ‘Natuurlijk hopen we dat we zo 
snel mogelijk van Corona af zijn en gezond verder 
kunnen leven.’ Tegelijk willen we de grotere 
betrokkenheid op elkaar vasthouden. Ondanks de 
gedwongen afstand zijn we in deze weken 
intensiever met elkaar verbonden dan anders. We 
zorgen beter voor elkaar. Dat we 1,5 meter afstand 
moeten houden geeft ook dat we elkaar zien. 
‘Misschien maakt ons dat wat minder egoïstisch,’ 
hoopt Janny. We vragen ‘hoe gaat het met je?’ en 
zijn echt benieuwd naar het antwoord. 
 
Het schrijven van een kaartje aan wie er zomaar in 
je gedachten komt hoort daar ook bij. Van Lieske 
en Feije mag dat blijven. Ze kijken in deze dagen 
ook meer Netflix, maar dat mag van hen wel weer 
vervangen worden door iets anders. 
 
Mieke en Theo is het besef dierbaar geworden dat 
sommige dingen, die eerder heel belangrijk waren, 
plotseling minder belangrijk zijn – en omgekeerd. 
Onze vanzelfsprekende bezigheden en gedachten 
worden op hun kop gezet. Johan hoopt dat deze 
tijd het zetje geeft dat nodig is om creatiever en 
beter te leren omgaan met onszelf en onze aarde. 
 
Sommigen hebben het plezier van tuinieren 
ontdekt of herontdekt. Theo vertelt hierover. Dat 
geldt denk ik ook voor de mensen die regelmatig 
of af en toe werken in de Eshoftuin. 
 
Willemien, Willemien en Jacqueline willen graag 
de rust van deze tijd vasthouden. Er ‘moet’ minder. 
Er is ook minder: minder afspraken, minder vertier, 
minder activiteiten. Het heeft tot gevolg dat we 

meer genieten van wat er wél is: een ontmoeting 
zo af en toe. De mooie omgeving van Hoevelaken. 
Laten we dat volhouden zo! 
 
Wat zou het mooi zijn als we ook de rust op straat 
zouden kunnen volhouden! Minder verkeer. Meer 
oog en oor voor de natuur. ‘Het blijkt dat we meer 
op onze eigen woonlocatie kunnen doen dan we 
dachten,’ schrijft Herman. Laten we dit blijven 
doen! 
Johan vindt het positief dat ons vele reizen in deze 
tijd is ingedamd. Hij hoopt dat het ook in de 
toekomst beperkt zal blijven. Janny sluit zich 
daarbij aan.  
 
Herman hoopt dat we er ook in de toekomst niet 
vanuit zullen gaan dat alles wel geregeld is. Dat 
dingen horen te zijn zoals ze zijn en niet anders 
kunnen. Want nu dat allemaal wegvalt, nu durven 
we dingen om te gooien en anders te doen. En 
durven we ad hoc beslissingen te nemen. Herman 
zou ook die durf willen vasthouden. ‘Het maakt 
niet uit of we vallen,’ schrijft hij, ‘als we elkaar 
maar weer oprapen.’ 
 
Wat hij zegt, sluit aan bij de lezingen. Bij dat altaar 
dat van aarde mag worden gemaakt, want dan 
spoelt het ook weer een keer weg. Bij de 
hemelvaart die ons verder doet leven met God 
zonder God. In een kwetsbaarheid die niet 
verholpen wordt en ook niet verholpen kán 
worden. 
Maar waarbij ons wel zegen wordt beloofd, en 
kracht. De zegen, zoals de nabijheid die in deze 
dagen van mensen naar mensen toegaat. En de 
kracht om elkaar op te rapen als we vallen. 
 
Muziek 


