
Overweging 24 april 2022 
Evangelielezing: Luk. 24, 13 – 35  
Na Pasen vind ik het altijd lastig om het paasgevoel een beetje vast te houden. De vreugde van Pasen, de 
vrolijke liederen over de overwinning op de dood, vaak ook nog prettig lenteweer, en een lang weekend 
vrij, kunnen je helpen om Pasen in elk geval als een blij feest te beleven. Hoewel zelfs dat niet voor 
iedereen geldt. En zeker in deze verwarrende en onzekere tijden van oorlog dichtbij, en zoveel mensen op 
de vlucht voor geweld, kan Pasen een schrijnend contrast vormen met de werkelijkheid. Je kunt het 
misschien niet bij elkaar krijgen. Voor sommigen is de overgang van Goede Vrijdag naar Pasen sowieso al 
niet zo een twee drie te maken. Maar aangenomen dat je die omslag gevoelsmatig mee kunt maken; dan 
vind ik het in elk geval wél lastig om na Pasen het paasgevoel te behouden. Want het is zo weinig concreet, 
het is niet tastbaar. En als je het toch al moeilijk vindt om zoíets te geloven, dan is het blije gevoel al 
helemaal gauw weg. We staan onverhoeds weer met beide benen op de grond.  
 
Misschien kan ik me – en kunnen veel mensen zich – daarom zo goed inleven in de Emmaüsgangers. Die 
hebben zelfs niet eens een blije Paasviering gehad. Die hebben alleen maar meegemaakt dat Jezus is 
gekruisigd, vermoord. Dat Hij niet meer bij hen is. Zij zijn met een enorme smak weer op de grond 
terechtgekomen, na hun hooggespannen verwachtingen. Als je iemand bent verloren aan de dood, zeker 
als dat onverwacht is gebeurd, dan is het soms heel moeilijk om daarmee om te gaan. Steeds maar weer 
vraag je je af: hoe kon het toch zo gebeuren? Was het te voorkomen geweest? Hadden wij, of had diegene 
zelf, er iets aan kunnen doen? Vaak is er geen antwoord op zulke vragen en blijf je er maar mee rondlopen. 
Het gaat al beter als je er met iemand over kunt praten. Niet dat het dán een antwoord oplevert, maar het 
kan toch al wat lucht geven om het van je af te praten. En te horen hoe iemand anders ermee omgaat. Zo 
kun je elkaar tot steun zijn. 
 
Zo vergaat het ook de Emmaüsgangers. Diep teleurgesteld zijn ze over hoe het met Jezus gelopen is. Ze 
hadden zóveel van hem verwacht. Hij zou alles veranderen: de gehate Romeinen, de onderdrukkers, hij 
zou ze wel eens mores leren. De Messias die de macht zou overnemen en zijn volk zou bevrijden. Maar het 
liep allemaal totaal anders: in plaats van aan de macht kwam hij aan het kruis terecht. Een schande voor 
vrome joden. Een droom die in duigen is gevallen. De teleurstelling ligt hen als een steen op de maag. Hoe 
kón het gebeuren? 
En dan die verhalen van die vrouwen over een leeg graf en dat Jezus verrezen zou zijn…. Ach, ze zullen het 
zich wel verbeeld hebben. Ze wilden het te graag. Een droom. De wens als vader van de gedachte. Al was 
dat graf wel écht leeg…. Deze twee mensen staan nog niet open voor het wonder, waarvan gezegd wordt 
dat het gebeurd  zou zijn.  
 
Kleopas en zijn vriend, of vriendin, houden het in Jeruzalem niet meer uit. Ze weten niets beters te doen 
dan maar weer naar hun huis teruggaan, in Emmaus. Proberen om dán het dagelijkse leven maar weer op 
te pakken. Je moet toch wát. Maar ze kunnen over niets anders praten dan over dit. Zo zijn ze in elk geval 
elkaar tot steun; gedeelde smart is halve smart. 
 
Bijna ongemerkt komt iemand bij hen lopen. Wij weten dat het Jezus is, zij niet. Hun ogen zijn verblind van 
verdriet. Als ze merken dat Hij van niets schijnt te weten, zijn ze verbaasd. Je kunt je afvragen wíe er hier 
eigenlijk van niets weet; want vervolgens gaat Jezus met behulp van de Thora en de profeten uitleggen hoe 
het in elkaar zit.  Blijkbaar heb je die Wet en die profeten nodig om het wonder te kunnen zien. De Messias 
doet zoals daarin beschreven staat; en met de Messias wordt gedaan zoals daarin beschreven staat.  
 
Wie opkomt voor recht en gerechtigheid, wie kleine mensen ziet staan, wie duidelijk weet te maken wat 
het betekent om volgens Gods wil te leven, die wordt het niet gemakkelijk gemaakt; die wordt soms 
dwarsgezeten tot de dood erop volgt. Dat zien we nu nóg gebeuren, met mensenrechtenstrijders, met 
vredesactivisten, met politieke gevangenen. Neem Navalny in Rusland: die wordt telkens opnieuw 
gedwarsboomd en zit nu weer voor heel lang in een strafkamp; en zo gaat het nog steeds in veel te veel 



landen. Maar, zoals bisschop Romero zei, kort voor hij werd vermoord: Mij kunnen ze doden, maar niet de 
stem van de gerechtigheid!  
 
Net zoiets is er met Jezus gebeurd: en terwijl Hij, meelopend met de Emmaüsgangers, hen uitlegt hoe dit 
soort dingen gaan, hoe het wel zo móest aflopen, gaat langzaam het besef tot hen doordringen hoe het zit. 
Hun hart gaat branden in hun binnenste. Ineens gaan ze zelf ook voelen dat het niet afgelopen is; dat 
datgene waarvoor Jezus geleefd heeft en gestorven is, niet ophoudt met zijn dood. Dat er een God is van 
gerechtigheid, die Jezus zelfs dóór de dood heen dráágt. Dat zíj moeten doorgaan waar Híj gebleven is.  
 
Bijna ten overvloede breekt Jezus dan tenslotte het brood met hen; de gast wordt gastheer. Dán gaan 
helemaal hun ogen open: nu zien ze het ten volle: het is de Heer zelf, Hij leeft! Maar precies op dat 
moment zien ze hem ook niet meer. Net als ze denken: Hij is het! is Hij weg. En zien ze weer die 
voorbijganger. Net als wij denken: Het is de Heer! zien we weer die asielzoeker, die politieke 
gevangene…We kunnen Hem niet vasthouden. We moeten het immers nu zélf verder doen.  
 
Dit is ook iets wat veel mensen zullen herkennen, die iemand verloren zijn. Het kan lang duren, maar er 
kómt een moment dat je merkt: ik ben door het verlies heen gegroeid. Ik kan weer verder met mijn leven. 
Degene die ik mis, is op een nieuwe manier een deel van mijn leven; zó, dat ik de draad weer kan 
oppakken. Ik hoef diegene niet meer omklemd te houden, want hij of zij is nog bij me, maar op een andere 
manier.  
 
Uiteindelijk kon dit proces van inzicht alleen plaatsvinden doordat de Emmaüsgangers met elkaar in 
gesprek gingen. Juist in hun onderlinge contact ontstond de ruimte om de voorbijganger toe te laten; en 
om open te staan voor zíjn zienswijze. Als er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden. 
Waar er twee samen oplopen en hun diepste gevoelens, angsten of verlangens delen, loopt Jezus met hen 
mee. En dan kan er ineens veel méér gebeuren dan wat zij met z’n tweeën voor elkaar kunnen krijgen.  
 
Volgens mij heb ik het hier al eens eerder gehad over de Emmauswandeling. Dat is een manier van 
wandelen en met elkaar van gedachten wisselen die lijkt op wat de Emmausgangers deden. Je wandelt met 
z’n tweeën en denkt allebei na over een bepaalde vraag die je vooraf afspreekt. Eerst wandel je 20 
minuten in stilte; dan vertelt de een wat er naar aanleiding van die vraag door hem of haar heen is gegaan; 
de ander probeert met verhelderingsvragen – geen discussie! – om de ander verder te helpen in diens 
denkproces, om nog meer inzicht te krijgen in wat diegene bezighoudt. En na weer 20 minuten is de beurt 
aan de ander. Zo kun je - als je het zorgvuldig doet – elkaar als het ware te voorschijn luisteren. Je kunt 
elkaar helpen om nog meer bij jezelf te komen. En je moet eens ervaren hoe weldadig dat kan zijn; wat een 
verlichting het soms kan geven als iemand je helpt om je eigen gedachten te ordenen en te verdiepen. En 
soms merk je dan ineens dat het net lijkt of er een derde persoon heeft meegewandeld… Is het de Heer?  
Ik wens jullie toe dat je dat af en toe mag meemaken: je zo gehoord voelen dat er nieuw inzicht – en 
uitzicht – ontstaat.  
 


