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Zondag 15 mei 2022 

 vijfde van Pasen 

 
 
Lezing uit het Eerste Testament = Psalm 33, 1+2+8 
 
Evangelielezing: Lukas 24,13-35 
 
Lied: ‘Emmaüslied’ (t. Michaël Steehouder, m. Chris van 
Bruggen; Zangen van zoeken en zien 721)  
 
Overweging 
 
Onze goede voornemens zijn vaak legio, maar wat 
brengen we ervan terecht? 
We willen graag goed doen, mensen helpen, maar 
schrikken er ook voor terug en doen dan vaak maar niks. 
Bernadette van Dijk bad vorige week hier in de Eshof: 
“We staan, zitten hier vandaag, blij om weer bij elkaar te 
zijn, 
maar ook met onze verwarring, onze onmacht, 
ons niet-weten en zelfs met de last op de schouders 
van wat we nalieten 
of waar we denken eigenlijk iets aan te moeten doen 
terwijl we bleven zitten 
aan de kant 
in onze comfortzone.” 
De twee op weg naar Emmaüs hebben zich vast 
afgevraagd: hadden we iets kunnen doen? Hadden we 
iets móeten doen? Hadden we hem kunnen redden? 
Maar ook: was hij wel wie we dachten dat hij was? Wilden 
we misschien zó graag in hem geloven dat we niet zagen 
dat het wel verkeerd móest aflopen? 
 
Zo lopen zij. Dwalen zij. Net als wij. 
We zijn al zo lang op weg. 
 
Jean-Jacques Suurmond vertelde ons op 1 mei: God heeft 
ons niet nodig! We zijn luxe. Toespijs. Van ons mensen 
hangt het voor God niet af.  
Toch hebben we sterk de behoefte om van betekenis te 
zijn. Om een verschil te maken – in ieder geval voor dat 
kleine groepje familieleden en vrienden om ons heen. 
Maar liefst voor nog meer mensen. We willen van 
betekenis zijn. Dat heeft ook iets ik-gerichts. We willen 
zélf graag belangrijk zijn. Voor de ander. Voor de wereld. 
Voor God. 
Vandaar dat we ons vragen stellen zoals die twee op weg 
naar Emmaüs dat ongetwijfeld doen: wat hadden we 
moeten doen? Hadden we iets kunnen doen? 
Het kan een kwelling zijn. Altijd is er dat gevoel dat je 
tekort schiet. Dat je meer zou kunnen dan je feitelijk doet. 

En is dat niet áltijd het geval? Kunnen we niet altijd meer 
doen? Voor Oekraïne. Voor kinderen in Afrika die lijden 
onder droogte en gebrek aan water en voedsel. Voor 
mensen in eigen land die gebukt gaan onder steeds 
hogere energiekosten en kosten voor levensonderhoud. 
 
Ze lopen en ze praten, die twee op weg naar Emmaüs. Ze 
zoeken, staat er zelfs letterlijk. ‘Zoals wij dat ook doen,’ 
vertelde iemand die regelmatig wandelt met een 
vriendin. Soms is samen wandelen een heel goede manier 
om dingen te bespreken, om bij de kern te komen. 
Ze praten over de gebeurtenissen van de afgelopen 
dagen. En ook over dat laatste gerucht, dat het lichaam 
van Jezus verdwenen was uit zijn graf. Dat hij zou leven. 
Maar dat kan helemaal niet. Trouwens, het idee alleen al 
is beklemmend. Want stel dat het waar zou zijn – hoe 
zouden ze hem dan onder ogen moeten komen? Zouden 
ze dat nog durven, na de afgelopen dagen? Geen vinger 
hebben ze voor hem uitgestoken. Ze hebben zich afzijdig 
gehouden. Stel dat je hem dan tegenkomt – hoe kijk je 
hem dan aan? Durf je hem te begroeten? Wil hij je nog 
kennen? Je gaat toch door de grond… 
 
Maar God kent ons beter dan wij onszelf kennen. En ziet 
ons aan met milde ogen. Hij zoekt óns op, terwijl wij ons 
juist van hem verwijderen. En het is maar goed ook dat 
hij dat doet, anders zou niemand hem ooit ontdekken.  
Zo loopt de Heer, de opgestane, onopgemerkt naast de 
mannen op weg naar Emmaüs. Zo loopt hij ongemerkt 
met ons mee. Hij bezorgt ze niet de schrik van hun leven. 
Hij overvalt ze niet als een oordeel. Hij is hen nabij, lang 
voordat ze het in de gaten hebben. Zó is de vriendschap 
van God. Zo is zijn mildheid. 
 
Is dat niet prachtig om te bedenken? 
Terwijl wij lopen te praten en te zoeken, terwijl wij ons 
best doen ons leven op de rails te houden of te krijgen, 
terwijl wij zoeken naar hoe we in het leven van betekenis 
kunnen zijn, terwijl wij ons op z’n minst ongemakkelijk 
voelen door alles wat we nalaten voor de ander te doen – 
loopt Jezus allang naast ons. We hoeven onze ogen maar 
te openen om hem te zien. We hoeven maar om ons 
heen te kijken om te weten: hij is bij ons, hier, nu, op dit 
moment. 
 
In alle verhalen over de verschijning van Jezus gaat het 
hierover. 
De evangelisten zijn het erover eens: hij wordt niet 
herkend. Want het gaat niet om zijn lichamelijke 
aanwezigheid. Het gaat over een andere aanwezigheid. 
Hij loopt vlak naast je, is al lang en breed met je in 
gesprek. Hij is bij je in de gestalte van een vrouw, een 
man, een kind, een lied, een boek, een bloem, de wind, 
een engel. Maar het kan lang duren voordat dat kwartje 
bij je valt, bevangen als je bent door alles waar je in 
gevangen zit. 
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En dan kun je alles wat je hoort in je opnemen of alles 
lezen wat los en vast zit, maar het kwartje valt niet. Je 
kunt horen hoe het allemaal al staat uitgelegd in de Wet 
en de Profeten. Je kunt de onderbouwing horen van 
datgene wat je belangrijk vind om in te geloven. Je kunt 
zoeken naar uitleg van wat je niet begrijpt in jezelf, de 
ander, het leven. Maar het kwartje valt niet. De 
bedruktheid blijft in de weg zitten. Als een wolk voor de 
zon. 
 
Ergens voel je aan dat je op het goede spoor zit. Zoals de 
twee onderweg naar Emmaüs hem wel waarderen, deze 
derde die met hen meeloopt. Ze spreken de woorden die 
eeuwen later de eerste zin werden van een bekend 
avondgebed, onweerstaanbaar mooi op muziek gezet 
door Joseph Rheinberger: blijf bij ons, want het wordt 
avond en de nacht zal komen. 
 
En daar, tegen de avond, als het licht dooft en je niet veel 
meer verwacht; als donkerte gaat overheersen en 
somberheid grip op je dreigt te krijgen – daar gebeurt het. 
Het onverwachte. Hun ogen gaan open. Ze zien Jezus. Ze 
zien hem als degene die al die tijd dichtbij hen was. Ze 
zien hem als degene die hen niet veroordeelde, maar hen 
trouw bleef ondanks hun ontrouw. 
 
Als ze hem niet herkennen in de Wet en de Profeten, als 
ze hem niet vinden in het gesprek samen, als ze hem niet 
vinden ondanks hun zoektocht – waarin herkennen ze 
hem dan wel? 
Ze herkennen hem in het zegenen, breken en delen van 
het brood. 
In het teken dat je door God aanvaard wordt. Inclusief je 
vragen: had ik niet meer moeten doen? Had ik niet beter 
dit, of dat? Inclusief je donkere kanten. 
In het teken dat Jezus de kiem van zijn eigen leven in jou 
legt. Dat je alle krediet krijgt. Dat het goed is, zo.  
In het teken waar geen woorden bij nodig zijn. Leef er 
maar mee. Leef er maar van. 
 
Dorothee Sölle, bevrijdingstheoloog, schreef een 
prachtige tekst bij dit verhaal over de twee die naar 
Emmaüs lopen. Over onszelf: 
 
Wij zijn al zo lang op weg 
weg van de stad van onze hoop 
naar een dorp waar het beter moet zijn. 
 
Geloofden we niet 
dat we de angst konden overwinnen 
de angst van de oude tariefarbeidster 
om ziek verklaard te worden 
de angst van het Turkse meisje 
om uitgewezen te worden 
de angst van de opgejaagde zieke 
om opgenomen te worden voor altijd. 
 

We zijn al zo lang op weg 
dezelfde de verkeerde kant op 
weg van de stad van onze hoop 
naar het dorp waar water moet zijn. 
 
Dachten we niet 
dat we vrij waren en bevrijden konden 
al die stakkers 
het arbeiderskind dat blijft 
zitten en straf krijgt 
de jongen op zijn brommer 
veroordeeld tot het verkeerde werk 
een leven lang 
de man die doof en stom is 
in het verkeerde land 
op het verkeerde moment 
stom gemaakt door het werk 
voor brood alleen  
een leven lang. 
 
Wij waren al zo lang op weg 
dezelfde de verkeerde kant op 
weg van de stad van onze hoop 
die daar nog begraven ligt. 
 
Toen ontmoetten we iemand 
die zijn brood met ons deelde 
die het nieuwe water toonde 
hier in de stad van onze hoop 
ik ben het water 
jij bent het water 
hij is het water 
zij is het water 
 
Toen keerden wij om en gingen 
naar de stad van de begraven hoop 
op naar Jeruzalem. 
 
Die met het water gaat mee 
die met het brood gaat mee 
wij zullen het water vinden. 
 
Wij zullen het water zijn 
ik ben het water des levens 
gij zijt het water des levens 
wij zijn het water des levens 
gij zijt het water des levens 
wij zullen het water vinden 
wij zullen het water zijn. 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ik ben het water des levens’ (t. Dorothee Sölle, m. 
Peter Rippen; Zangen van zoeken en zien 134)  


