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Hoevelaken, 3 april 2016       Erik Idema 

Genesis 28:10-15 / Lucas 24:13-35 

 

Het begon zo veelbelovend, maar nu is het afgelopen. 

Jakob, de jongste zoon, kreeg het eerstgeboorterecht van zijn broer. 

De toekomst was van hem. Hij zou de eerste zijn in het geluk, in de rijkdom. 

Van hem zou het vruchtbare land zijn, hij zou leven voortbrengen. 

Maar het liep allemaal zo vreselijk anders. 

Jakob had de zegen nog niet gekregen of hij moest al vluchten. Weg van zijn broer, weg van 

zijn ouders, weg van alles. De woestijn in. Op een zijspoor, een weg naar de dood. 

Niks geen zegen, niks geen vruchtbare grond. Alleen maar zand. 

Zand waar je in vast loopt, waar geen weg in te vinden is, waar geen einde aan komt.  

Een doodlopende weg. 

 

Het begon zo veelbelovend, maar nu is het afgelopen. 

Twee leerlingen van Jezus, Kleopas en een ander, waren vol goede moed geweest. 

Ze hadden gezien wat Jezus deed, ze hadden een vermoeden gehad van wie hij was. 

Een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk.  

Hij zou een begin maken met de bevrijding van Israël.  

De toekomst was van hem. Hij zou de weg wijzen naar het geluk. Er zou leven zijn. 

Maar het was allemaal zo verschrikkelijk anders gelopen. 

 

Te moeten zien dat de bevrijder gevangen was genomen... 

te moeten zien dat die veelbelovende profeet gedood was als een misdadiger... 

Ze konden er niet bij. 

En daarom gaan ze weg. Omdat ze in Jeruzalem niets meer te zoeken hebben. 

Het gaat bergafwaarts in het Evangelie, letterlijk en figuurlijk. Het gaat de verkeerde kant op. 

Hoofdstukken lang waren Jezus en zijn volgelingen op weg naar Jeruzalem.  

Op weg naar de gezegende stad, de stad waar God en mensen elkaar ontmoetten. 

Daar gaan zij nu vandaan. 

Het is voorbij. 

 

Twee verhalen over doodlopende wegen. 

Twee verhalen over gedesillusioneerde mensen. 

Maar twee keer gebeurt het wonder. 
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Ver van huis is Jakob. 

Weg van het leven dat voor hem lag, weg van de zegen die hij nog maar net gekregen heeft. 

De zon is ondergegaan, hij legt zich neer in het zand van de woestijn. Hij is op een haar na 

begraven. 

Maar dan gebeurt het wonder. Midden in de woestijn gaat de hemel open. In een droom 

ziet Jakob een ladder en hij hoort de stem van God. Hij is niet alleen. 

Van zijn familie is hij inmiddels een heel eind weggelopen. - Niet zover dat hij er helemaal los 

van komt trouwens hoor, dat lukt in de Bijbel eigenlijk nooit. En in onze levens misschien ook 

wel niet. Maar toch een eind weg van zijn familie. 

Maar bij de Heer kan dat niet. Je kunt niet weglopen van God, omdat hij dan met je mee 

loopt. Midden in de nacht spreekt de Heer over het leven van Jakob. Over toekomst, over 

vruchtbare grond. Dat is een wonder. 

 

Het is ook een wonderlijke ladder trouwens, die Jakob daar ziet.  

Een ladder tot in de hemel, waarop engelen naar boven en naar beneden gaan. 

Je zou het eerder andersom verwachten.  

Maar zo staat het er: Jakob zag de engelen omhoog gaan en naar beneden. In die volgorde. 

Komen engelen dan niet uit de hemel naar de aarde? 

Vast wel.  

Maar de vraag is, welke weg de engelen in dit verhaal moeten wijzen.  

Het is niet, dat zij God moeten laten zien waar Jakob is. Zij hoeven zich niet uit de hemel een 

weg naar beneden te zoeken. Zij wijzen eerst de weg van beneden naar boven. 

Ze laten Jakob zien waar God is. God is dichtbij. Maar tegelijk gaat hij je ver te boven. Hij 

ontstijgt je gesjok en getob in de woestijn, hij gaat je wanhoop te boven, hij opent een 

vergezicht. Het gaat bergopwaarts, als je zijn spoor volgt. Die God hangt Jakob boven het 

hoofd. En dat zorgt voor toekomst. 

 

Ook die Emmaüsgangers zijn ver van huis. 

Ja, in letterlijke zin misschien niet, want misschien woonden ze wel in Emmaüs. 

Maar ze raken wel steeds verder weg van Jeruzalem, van de stad waar pelgrims thuis zijn. 

Een van de twee leren we bij naam kennen: Kleopas. 

‘En die ander ben ik zelf misschien wel,’ fluisterden veel gelovigen er in de loop der eeuwen 

achteraan.  

Zij maken hetzelfde wonder mee als Jakob. In hun verdriet en hun wanhoop ontdekken ze 

ineens, dat de Heer al die tijd bij hen was. Wij, als lezers, krijgen het aan het begin van het 

verhaal al te horen. Maar de Emmaüsgangers hebben het eerst nog niet door. Ze praten 
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uitgebreid over Jezus. Over hoe veelbelovend hij was. En hoe treurig het is dat alles nu 

voorbij is.  

Als ze aanliggen voor de maaltijd, gebeurt het wonder. Jezus spreekt het zegengebed uit, 

breekt het brood, deelt het. En dan weten ze het: Hij is hier. Op hetzelfde moment onttrekt 

Jezus zich weer aan hun blik. Bijna als een engel die omhoog gaat. Wie het ziet, gelooft dat 

hij ooit weer zal neerdalen. Niet om God te laten zien dat er mensen zijn. (Dat weet God al 

lang.) Maar om mensen te laten zien dat God er is. Dat hij een weg wijst om je wanhoop te 

boven te komen.      

 

Beide verhalen vertellen een Paasverhaal. Ze brengen licht in het donker. 

Omdat ze vertellen over mensen die denken dat het voorbij is. En over God, die zich daar 

niets van aantrekt. Hij laat zich zien op een ongekende manier. Heel even, onverwacht. Als 

de klank van een fluit, die even laat horen dat de boom nog leeft. Voordat je het goed en wel 

hoort en ziet, is het al weer voorbij. Als een ‘verborgene die bij ons is’. Je hoeft niet te 

proberen om erop scherp te stellen, om er alles van te begrijpen. Het is er gewoon. 

 

Pasen is denk ik ook niet een feest om te begrijpen. Opstanding van doden, een nieuw 

leven… Je kunt er eigenlijk met je verstand niet bij. En als je dat toch probeert, vergaat het je 

misschien wel net als de Emmaüsgangers. Zij blijven maar praten en nadenken, maar 

herkennen niet die man die naast hen loopt. Je kunt de hele Schrift doorakkeren zonder te 

merken dat er naast je een wonder gebeurt. Om Pasen te ervaren hoef je niet je hersens te 

pijnigen. Je moet vooral je oren en ogen open zetten. En verder gaan, altijd maar onderweg 

blijven. Want onderweg gebeurt het wonder.  

 

In de verhalen over Jakob en de Emmaüsgangers gaat het over mensen die zoeken naar God. 

Die het zoeken al bijna hebben opgegeven, omdat ze niet weten waar ze hem zoeken 

moeten. Maar in beide verhalen zijn ze zelf gevonden, al lang voordat ze daar ook maar het 

minste idee van hebben. Je hoeft niet op reis te gaan om God te zoeken, zo laten deze 

verhalen zien. Je moet op reis gaan om te ontdekken dat God met je meegaat. 

 

In de veertigdagentijd waren de kinderen ‘stap voor stap’ op weg naar Pasen. Veertig 

stappen op weg naar het feest. Maar daarmee is de reis niet afgelopen. Eigenlijk begint het 

pas. Want Jakobs reis is nog lang niet afgelopen. De Emmaüsgangers gaan op weg naar 

Jeruzalem. Niet om het wonder te zoeken. Maar om te ontdekken dat het wonder met je 

meegaat. Dat het je wenkt vanuit de verte, dat het achter je ligt, onder je, boven je, in je. 
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Waar je ook heengaat, hoe ver van huis je ook mag zijn. Het begint veelbelovend, en het is 

nog lang niet afgelopen.  

Amen.  

 


