
Zondag 19 april 2020 
Tekst : Lucas 24: 13 - 35 
Thema:  de puzzel van de hoop - dat Hij degene is die Israel bevrijdt!? 
 
[ DIA ] De weg is breed genoeg, maar ze lopen niet 1,5 meter uit elkaar. Hebben ze lak aan 
de maatregelen? Ach, eigenlijk zijn ze maar met één ding bezig, met hun eigen sombere 
gedachten. Janet Brooks-Gerloff, de kunstenares, heeft ze daarom donker en zwart 
afgebeeld. Als teken dat hun blikveld ineengeschrompeld is. ‘Vertroebeld’  noemt het 
Evangelie dat: ‘Hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.’ Die hem is Jezus. 
Jezus heeft zich bij hen gevoegd, maar ze hebben werkelijk geen idee. Ze denken dat hij een 
vreemdeling in Jeruzalem is, die geen weet heeft van alles wat er gebeurd is. Deze twee 
Emmaüsgangers, want over hen hebben we het, lopen ge-des-illusio-neerd naar huis. Zij 
hadden alles meegemaakt, ze hadden alles gehoopt, zelfs tegen beter weten in, maar nu zijn 
ze onderweg naar huis, het is klaar, over, uit, dan maar naar huis. Weet je waarom het 
verhaal ook nu zo krachtig is? Omdat het een verhaal van mensen in een crisis is, van 
mensen bij wie het licht is uitgegaan. Maar dan gebeurt er iets én opeens draait alles om. 
Daarom nodig ik je uit om in deze tijd van crisis een stukje op te lopen met deze 
Emmaüsgangers. In drie punten wil ik benoemen wat er gebeurt. Allereerst voegt Jezus in, 
Hij, Jezus, loopt mee. Het tweede punt gaat over het feit dat God uitleidt. De geslotenheid 
wordt opengebroken. En het derde punt gaat over de betekenis. Want dit alles zegt iets, 
voor hen, maar net zo goed voor ons. 
 
[ DIA ] Het begint met Jezus die zich invoegt.  Jezus voegt zich in, in de hopeloze toestand 
van deze mannen. Hoor maar hoe zij er zelf over spreken:  

‘Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden,  
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.’ 

Zij hadden hoop op bevrijding, geen hoop op een willekeurige revolutie, maar hoop op de 
revolutie Gods. Dat de Messias gekomen was, dat het koningschap hersteld zou worden, dat 
Israël van de kwade machten bevrijd zou worden. En Jezus die ze gevolgd waren, zou dat 
doen, maar het is niet gebeurd, in hun idee. En daarom zijn ze gedesillusioneerd, somber en 
ontmoedigd. En wat herkennen we dat ontzettend goed. Wij dachten in een land te leven 
met ongekende mogelijkheden, wij leefden met de gedachte dat wij in een open 
samenleving leefden. Maar dat is niet meer de situatie. En misschien loop jij ondertussen 
ook naar Emmaus te somberen. 
 
[ DIA ] En Jezus? Jezus voegt zich niet in met de laatste pep-talk, Jezus opent de Schriften. Hij 
begint te verklaren wat in al de Schriften over hem geschreven stond, te beginnen bij Mozes 
en de Profeten, als antwoord op die ene vraag: Is Hij, Jezus, degene die Israël zou bevrijden? 
Merk op dat met het openen van de Schriften, de Heer die mannen bepaalt bij de God van 
Israël die uitleidt. Overigens, heb je al een idee waar in de Schriften Jezus is begonnen? Als je 
het weet mag je het zeggen, maar ik doe een voorstel: ik denk aan het boek Exodus. In het 
bijzonder aan Exodus 19: 4 – 6. Natuurlijk zou je ook bij Genesis 1 kunnen beginnen, maar 
daartoe ontbreekt ons de tijd. 
 
[ DIA ] In Exodus 19 zegt Mozes het volgende:  

‘Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte,  
en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb  



en je hier bij mij heb gebracht.  
5Als je mijn woorden ter harte neemt,  
zul je een kostbaar bezit voor mij zijn,  
kostbaarder dan alle andere volken  
– want de hele aarde behoort mij toe.’ 

Een paar kernwoorden, allereerst (1) benoemt God, hoe Hij is opgetreden tegen Egypte. De 
slavenmeester bij uitstek, Egypte, is verslagen. En daarmee is God een God van de 
bevrijding, dat is het hart van de Exodus, bevrijding. En dan volgt (2) meteen dat God de 
mens bij Hem heeft gebracht: ‘op adelaarsvleuggels gedragen heb ik jullie hier bij mij 
gebracht.’ Daarmee is God een God van nabijheid. Concreet nabij, in een concreet land, 
Israël. En dat alles heeft vervolgens (3) ook een bedoeling: dát Israël met het Woord van God 
zou leven met het oog op heel de wereld, met het oog op al de andere volken. Opdat alle 
volkeren in Gods nabijheid zouden komen. Daarmee wordt God kenbaar als de God van heel 
de Schepping. Eén tekst, maar die ene tekst verwoordt de cadans van de Schriften. Laat die 
woorden maar eens in je omgaan, bevrijding, nabijheid, heel de schepping, én plaats daar 
dan de naam van Jezus eens bij. Zo ontdek je hoe heel het Eerste Testament uitloopt op 
Jezus’ leven en werk. Maar de Emmaüsgangers somberen voort. Zelfs die 12 kilometer lange 
weg laat het inzicht nog niet groeien. Dus is er alle gelegenheid om nog een tekst op te slaan, 
laten we zeggen: Psalm 80. 
 
[ DIA ] Ik denk zo maar dat behalve Exodus 19, Psalm 80 aan bod komt. Natuurlijk kun je zo 
ongeveer elke Psalm lezen, maar het bijzondere van Psalm 80 is de vraag waarmee deze 
begint:  

‘Hoor ons, herder van Israël,  
U die troont op de cherubs,  
verschijn in luister. 
Laat uw kracht ontwaken,  
kom,  
en red ons.’ 

En even later in vers 15: 
‘God van de hemelse machten, keer u tot ons,  
bekommer u om deze wijnstok.’ 

Ik stel me voor hoe die mannen dat hebben gelezen. Dit kenden ze, ja natuurlijk, dit zat diep 
in hun innerlijke systeem, maar help… wat moet je ermee als alles duister is, als zelfs het niet 
te doven vuur gedoofd lijkt? Maar ik stel me ook voor hoe Jezus Psalm 80 las. Misschien lijkt 
het op de manier waarop Sieger Köder die wijnstok van Psalm 80 heeft geschilderd. Ja, er is 
slavernij, ja, er is ballingschap, dat maakt Köder zichtbaar aan de onderkant van het 
schilderij. Daarmee benoemt Köder die andere dynamiek van de Schrift, want er is ook de 
dynamiek van overvloed en ballingschap. Ondanks Gods rijke gaven, hadden de mensen 
deze vaak links laten liggen, met als triest resultaat ballingschap en geknecht worden. Maar 
de lezing van Christus gaat door, Jezus wijst aan hoe God Zijn wijngaard plantte, beschermde 
en haar dwars door het kwaad heen bewaart. Zie je de hand van God in het centrum van het 
schilderij? Zo spreekt ook de  Psalm er van, lees bijvoorbeeld Psalm 80: 19 

‘Heer, God van de hemelse machten,  
keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’ 



Uw lichtend gelaat, bijna tastbaar aanwezig, maar je moet het wel willen zien. De gesloten 
houding van deze mannen doet hen wegzinken in een persoonlijke ballingschap. En de vraag 
is dan: Gaat God hen uitleiden?, en hoe dan?, en hoe zullen zij het leren zien? 
En op al die vragen toont het Evangelie ons één sleutel, Lucas 24: 30. 
 

[ DIA ] ‘Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed 
uit, brak het en gaf het hun.’ 

Liggen, nemen, zegenen, breken en geven, dat is de sleutel. Je ligt, maar de ziel is nog zo 
onrustig. Dan neemt de Heer het brood, en de Heer heft zijn hand op om te zegenen. Doe 
het maar eens, rustig, niet overdreven, een hand op ooghoogte geheven. Want dat houdt de 
zegen in, een hand op ooghoogte. En in die hand die wonden, tastbaar nabij, ‘de Heer 
zegene je en behoede je, de Heer doe Zijn aangezicht over je lichten…’ Breken en geven, het 
brood, maar vooral de Heer, gebroken en gegeven. Hier zou je een poos halt moeten 
houden, gewoon even stil zijn, bij de zegen en het brood. Het lied ‘vandaag’ bezong het zo:  

‘Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.’ 

De Heer trok die Emmaüsgangers in Zijn zegen naar het hier en nu zijn met Hem. En opeens 
zien ze het. 
 
[ DIA ] Tot slot nog een verhaal over de betekenis. De schrijver C.S. Lewis maakt een 
treinreis, en op een gegeven moment komt een student, een zeker Peter, zijn coupé binnen. 
Peter blijkt onderwijzer geworden te zijn, net als zijn vader, van wie hij de passie voor het 
lezen had geleerd. Er volgt een goed gesprek. Peter vertelt van zijn overleden vader: ‘Ik hield 
heel veel van hem.’ Lewis vroeg: ‘Wist jouw vader dat?’ Lewis herinnert zich de lijfspreuk van 
Peters vader: ‘We lezen om te weten dat we niet alleen zijn.’ Op dat moment beseft Peter 
dat Lewis zijn vader goed gekend heeft. ‘Lezen om te weten dat we niet alleen zijn’, Peter en 
C.S. Lewis kijken elkaar aan en weten zich verbonden. ‘Woorden om te lezen’ staan niet op 
zichzelf, je leest om te weten dat je verbonden bent. En precies die verbondenheid geeft 
hoop en veerkracht. De Emmaüsgangers willen niets liever dan terug naar Jeruzalem om het 
de anderen te vertellen; je leest, je ziet, je staat op en vertelt het door. Zij zijn niet alleen, 
dat hebben ze in zegen en gebroken brood ontvangen. Als je de komende dagen aan tafel 
zit, als je leest, kijk elkaar eens aan, of bel iemand op, en zeg dat je van elkaar houdt, dat je 
niet alleen bent. Want dat zegt Gods zegen in Jezus Christus: je ben niet alleen, maar 
verbonden in liefde die de Heer aan jullie geeft. 
 
 


