Preek Hemelvaartsdag 21 mei 2020
ds. Coen Constandse
Lezingen:
Exodus 20:18-26
Lukas 24:44-52

Gemeente,
Het gaat over afstand op deze dag. We leven daar sinds de corona-uitbraak op een nieuwe
manier. Met social distancing, die noodgedwongen afstandelijkheid. Afstand houden, we
gaan niet bij elkaar op bezoek of moeten dan op anderhalve meter blijven. We kunnen niet
naar de kerk en elkaar niet na de dienst ontmoeten. Heel veel leven blijft nu op afstand en
gaat aan ons voorbij. Zo blijft het virus en de ziekte die het kan veroorzaken op afstand, voor
velen in elk geval.
Wat we lazen en hoorden uit Exodus en Lukas, over Mozes en Jezus gaat ook over afstand –
en wat dat betekent, en hoe daarmee om te gaan.
Want het probleem van het geloof lijkt sterk op één van de problemen van de corona-tijd:
hoe houd je contact, hoe houd je verbinding met iemand die je niet ziet, waarvan je
gescheiden bent.
Het gaat over afstand. Maar ook over de verschijning op één plaats en afsluiting daarvan en
een nieuwe aanwezigheid.
Het volk Israël neemt afstand. Begrijpelijk. Want al dat natuurgeweld rond die berg, de berg
waar de Eeuwige verschijnt, is angstaanjagend. Het is teveel, te heftig. Dat kunnen we niet
aan.
[Ik geloof niet dat dat een verkeerde reactie is. Het is een begrijpelijke, gezien het
natuurgeweld, dat schreef ik al. Maar het getuigt ook van zelfkennis. Het volk weet
dat het niet zo heilig is. Het schuift Mozes naar voren. Ik denk dat daar een
dubbelheid in zit: aan de ene kant erkennen ze dat Mozes bijzonder is, heiliger, een
profeet, en meer geëigend om met God te spreken. Aan de andere kant heeft het iets
van afschuiven. ‘Laat hem het maar opknappen. Wij blijven liever op afstand. We
weten het ook nog niet zo net. Of we dit wel willen, of we dit kunnen.’
Na het machtsvertoon in Exodus 19 moet het volk leren wie deze God is. Ze kennen
Hem nog maar pas! Al hebben we wel Zijn bevrijdende werken gezien, ze kennen
vooral Egypte, de brute macht van de Farao, het slavenbestaan, onvrijheid. Z e weten
nog helemaal niet dat ze niet bang hoeven te zijn, dat ze met ontzag voor de Eeuwige
met hem mogen leven. Het moet leren dat in Zijn woorden – als Hij tot je spreekt –
leven te vinden is, echt leven. Dat gaan Mozes en de Eeuwige hen leren, trainen (zie
de preek van 18 april over het ‘op de proef stellen / oefenen / trainen’).]
Er moet afstand zijn tussen de Heilige en het volk, de hemel en de aarde.
En ook Jezus neemt afstand, van zijn leerlingen, van ons mensen. Dat is eerder de
omgekeerde beweging. Want hier is het de Zoon van God die zich terugtrekt. Hij legt ook
kort waarom dat kan of moet. Hij heeft zijn werk gedaan, Hij is zijn weg gegaan, en daarmee
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zit zijn aardse werk erop. En zijn hemelvaart is zijn laatste verschijning als aardse gesta lte.
[Hij verschijnt nog wel, bijv. aan Paulus, maar dat is dan anders.] Dat hoort bij het verhaal en
we kennen dat, dus daar stellen we eigenlijk nooit vragen bij. Maar dat zou je best kunnen
doen: waarom kan Jezus niet op aarde, bij ons blijven? Zijn aanwezigheid zou toch aan alle
twijfel, alle strijd, alle pijn en nood een eind kunnen maken. Hij zou toch zoveel meer kunnen
doen dan die genezingen toen, dan zijn onderwijs aan die paar mensen in die tijd.
Hij neemt afstand. Zo moet het zijn, zo is het goed. De afstand moet niet te groot worden
maar ook niet te klein. Het moet in verhouding blijven. In een goede spanning. Er moet
verkeer blijven, contact. Daar is ruimte voor.
Want er komt dan wel afstand. Maar dat is niet het bepalende. Niet de heiligheid en
afstandelijkheid van God staan voorop, of grootheid – en angst of vrees die daarbij zouden
horen. Het bepalende is dat God verbindingen aanlegt, zoals Hij ook een verbond, een
verbinding aangaat.
Op alle plekken waar ik mijn Naam laat noemen – die naam ‘Ik-ben’, ‘Ik-zal-er-zijn’ – daar
kom je
Het eerste dat de HEER dan zegt, na de 10 woorden, gaat over beelden en altaren. Over
godsdienst, over hoe je wel en hoe je niet in contact komt.
Geen beelden: geen aardse gestalten, want dan verlies je de hemel uit het oog. Dan verlies
je het heilige en heftige, dan wordt het gewoon iets aards. Wordt het misschien toch ook
meer jouw wil in plaats van Gods wil, ‘zoals in de hemel, zo ook op de aarde’.
Wel een eenvoudig altaar: niet te mooi – want dat zou maar afleiden, dan kan het toch weer
een beeld worden. Niet te hoog ook – denk niet dat jij omhoog om te klimmen om dichterbij
de hemel te komen. Dan zet je jezelf in je hemd, zou je kunnen zeggen. Heel nuchter, heel
aards staat dat er en zo blijft. Met de kleding van toen: daar zou je zomaar onder kunnen
laten kijken. Opvallend hoe dus in de Tora van God hier het perspectief van de mens, van het
volk blijft gelden. Als je zo’n hoog altaar zou hebben, ga jij op het heilige moment met je
offergave omhoog, maar het volk ziet voor je achterste, en meer nog, als je gewaad opwaait
…
Nee: een eenvoudig, heel aards altaar, om daar te offeren: iets aan de schepper teruggeven,
van wat Hij als eerste geeft.
[Het Hebreeuwse woord voor offer heeft iets ‘toenadering’, te maken. Met het
offeren doe je iets naderen, ‘breng je iets in de buurt van’ de HEER. Je geeft iets, je
wijdt iets, je brengt het naar Hem, en doet het op het altaar opgaan, opstijgen naar
Hem. Omgekeerd rust daar dus vanuit de hemel de zegen op, de nabijheid. Het is dus
twee-richtingsverkeer.]
Met deze eerste geboden geeft het volk de middelen om met hem in contact te blijven, om
met hem te leven. Om niet los te raken. En dat geldt voor al die regels – daar zullen we het
komende zondag nog meer over hebben. Maar alles dus om met de afstand, met de ruimte
die er is in verbinding met deze bevrijdende, ruimtegevende God te leven.
Dat bepaalt ook de afstand die Jezus neemt. De afstand, de ruimte die Jezus laat wordt
gevuld met allerlei verbindingen. Er komt kracht uit de hemel, dezelfde kracht die Jezus
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bewoog komt over zijn volgelingen. En dan kunnen ze de wereld ingaan, om daar
verbindingen te leggen en te herstellen: ze gaan om alle volken, alle mensen in verbinding
met de hemel te brengen. Dat ze zich omkeren en dat zonden worden vergeven. Alles wat in
de weg staat, wordt weggedaan.
Allerlei afgrenzingen en verwijderingen worden doorbroken. Tussen het volk Israël en de
andere volken met andere goden. Tussen daders en slachtoffers, want dat hoort bij die
vergeving.
De God van de bijbel is een verbindende God, zijn Geest is een verbindende kracht. [de
komende zondag en het Pinksterfeest komen we daar nog uitgebreider op terug.]
Die God, die Geest hebben we dus ook nodig in deze tijd.
En alle middelen die we hebben om contact te maken, om ons met elkaar te verbinden, zijn
dan ook letterlijk een zegen. Waar wij elkaar weten te vinden, ons verbinden met elkaar –
daar rust de zegen van de hemel op. En het is dan ook aan ons om dat tot zegen te laten zijn.
Om die zegen te laten werken, die te verbreiden.
Doen wij dat, doe ik dat? Bij lange na niet genoeg, denk ik, als het over mij gaat. Niet als
dominee, niet als mens. Het netwerk van relaties wordt eerder kleiner. Het raakt beperkt tot
kleinere kringen, de mensen waarmee je leeft. Dat gaat vanzelf. Want anderen kom je niet
meer tegen. En er is zoveel dat ook moet…
Daardoor verarmt ons leven – en ik denk ook al snel ons geloofsleven. Want dat zit sterk in
het sociale, in het leven met elkaar, het meeleven. Ook in meer vluchtige en oppervlakkige
contacten.
Dat missen we. En ik hoop dat we dat meer op kunnen zoeken. Ook als dat wat gekunsteld
is. Als je denkt: moet ik daarvoor bellen, voor een praatje?
Hopelijk kunnen we ook binnenkort weer meer als gemeenschap bij elkaar komen. En dat
dat weer verbindend kan werken.
Maar er is meer dan wij kunnen of doen. De teksten doen een appèl, een oproep. Maar dat
is niet het enige, ik denk ook niet het eerste. Er gaat iets aan vooraf. Dat is dat we hier de
Eeuwige (opnieuw) leren kennen. Niet bovenal als de overdonderende, heilige God. Dat is Hij
ook, en dat moeten niet vergeten, dat is juist de spanning en kracht van het belangrijkere:
namelijk als de aanwezige, de nabije, die zegent.
Laten we Hem bewust zoeken en vinden ook de contacten die we hebben. In de
verbindingen.
Een verbindende God. Dat is Hij. Niet pas als wij het doen. En ook niet pas als wij het
ervaren, als wij troost en kracht ervaren. Als het leed geleden is. Nee, Hij is dat ook als wij
het niet ervaren. Ook in het lijden. Ook als Hij afwezig lijkt. De verbinding kan verbroken zijn.
Er kan afstand zijn, verwijdering. Maar Hij laat het daar niet bij.
De hemel is nergens ver weg.
En de God van Israël, de hemelse Vader, bewijst zo Zijn Naam: ‘Ik-ben’.
Amen.
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