
Overdenking Emmausgangers 1 mei 2022 

Thema: ‘Er wandelt iemand met ons mee….’ 

Op Paaszondag keken we nog over de schouder van Maria van Magdala. Ze staat aan het 

geopende graf, dat als doodlopende weg op haar overkwam. Dat dit graf een opening 

van hoop voor haar wordt, komt door een vreemdeling, in wie Maria de hovenier 

vermoedt. Maar als die haar naam noemt, ‘Maria!’ pas dan herkent ze de verrezen 

Christus. Een woord, en nu, een paar weken later die vreemdeling die meewandelt naar 

Emmaüs. Maar het hart van de leerlingen blijft dicht – en daarmee hun ogen. Pas ‘s 

avonds bij het breken van het brood herkennen de leerlingen wie die vreemdeling is. Een 

precies gekozen woord, een gebaar dat wordt herkend. En dan plots krijgt die 

doodlopende weg in het leven van de wandelaars naar Emmaüs ineens nieuwe betekenis: 

en hoe herkenbaar is dat niet? Dat is de lange spanningsboog in deze weken van de 

Paastijd naar Pinksteren waarin we langzaamaan gaan beseffen wie die vreemdeling is, 

die hovenier, of hij die met de Emmaüsgangers meewandelt op ons levenspad. We weten 

dan: Christus is verrezen en meer dan dat: Hij – maakt - alle - dingen - nieuw! 

Emmaüs, een naam - zó vol van taal en teken. Twee leerlingen lopend van Jeruzalem 

naar het dorpje Emmaüs door de velden. Verslagen, bedroefd. Zij hebben zich al bij het 

verlies neergelegd dat hun profeet geen Koning-verlosser bleek, maar een gewone 

sterveling aan een kruis. Zij moeten nu hun hoge verwachtingen begraven en met 

loodzware voeten terug gaan naar de werkelijkheid, waarin ze wonen. De weg die zij 

gaan is als het ware een geloofsweg, verschillende stappen, die wij in elke geloofsweg 

terugvinden. Een metafoor ook voor onze levensweg. Ze verláten Jeruzalem. Want daar 

valt niets meer te doen. Christus is gestorven. Jeruzalem is achter de rug. Een stad van 

teleurstelling en verlies. 

En wat dan opvalt in het verhaal is de speciale, want heel intense wijze waarop de 

meewandelende reiziger hen bevraagt. De wandelaar lijkt niets te weten van alles wat er 

in Jeruzalem is gebeurd en vraagt hen rustig stap voor stap de kruisweg nog eens te 

vertellen. Dit is wat je kunt noemen een pedagogie van de weg, en hij mondt uit in een 

dialoog. Tot dan heeft die wandeling het karakter van bijna een beeld uit een visioen of 

droom, maar dat verandert. Eén van de leerlingen heeft plots een naam, Kleópas. En de 

mysterieuze wandelaar zegt dan (in de vertaling van de Naardense Bijbel): ‘o, 

onverstandigen, te traag van hart om te geloven..’ Precies in dat ‘te traag van hart’, ligt 

een sleutel. Hoe vaak overkomt het ons zelf niet dat de realistische en zakelijk-nuchtere 

kant in onze ziel ons hart te ‘traag’ of verhard maakt om te zien wat er werkelijk gebeurt. 

Ook als we bevangen zijn met verdriet kunnen we ons afsluiten voor onze onbevangen 

blik die ‘kijkt door de ogen van een kind’.  



 

Langzamerhand en naarmate we ons hart zachter maken en we kunnen kijken met een 

onbevangen blik, kunnen onze ogen open gaan en kunnen we wat meer inzicht krijgen in 

wat God met ons voorheeft in ons leven. Als je de wandeling met de moderne blik van 

een geestelijk verzorger bekijkt, zou je kunnen zeggen dat de meewandelende herrezen 

Christus een pastoraat van nabijheid beoefent. Door rustig door te vragen, o ja? En: hoe 

dan? En door dat gebaar later van brood breken aan tafel. Of door de stiltes onderweg. 

Zo draait de meewandelende Christus langzaam - en stap voor stap - het 

identificatiepunt van een diepe verlieservaring om in een gevoel van een nieuw hoopvol 

begin. Hoe? Doordat we ons hele verlies delen met een onbekende die aandachtig naar 

ons luistert – die er is met een innerlijk oor. Het vergaat de leerlingen, gaandeweg, als 

ieder mens die leeft met een gestorvene: je herkent hem of haar van tijd tot tijd terug in 

je dagelijks leven, hij of zij leeft in gebruiken en gewoonten die je nog steeds bij je 

draagt. Maar… op het moment dat je diegene ècht fysiek denkt te herkennen, wordt hij 

aan je oog onttrokken en blijkt dat ie weg is.  

 

 Dat geeft te denken over de kracht van zwijgen en vragen stellen, of van een gebaar.  

 

 Maar de leerlingen vermoeden wel íets van het andere, maar kunnen het niet benoemen 

en ze nodigen de vreemdeling uit voor de maaltijd. Wat opvalt bij Maria en de 

Emmaüsgangers is dat het spreken van je naam door een tuinman of het dóórvragen van 

een metgezel op reis die het brood met ons breken zal, ons ineens een ‘Aha-erebnis’ 

geven kan. Je voelt weer hoop. Ik heb zelf die metafoor van het leven als reis altijd 

troostend gevonden. Herkent u dat? Je bent onderweg, je komt op een bepaald punt en 

je weet niet meer hoe je verder moet. Welke koers je moet volgen? Het gevoel is er als 

ik aan iets nieuws begin, op weg naar een nieuwe baan, studie of andere fase in mijn 

leven. Een weg waarop je ‘mensen van het licht’ kunt tegenkomen. Vreemdelingen die 

mij een ‘Aha-erlebnis’ kunnen geven wat van wat geloof betekent. Ik ervaar het dan als 

een geloofsweg, ik ga geloven in een nieuw doel op de weg van het leven zelf.. 

Christus onttrekt zich op enig moment aan hun oog. Maar wat blijvend is, is de 

verbinding tussen de ervaring van een gesprek tijdens een wandeling, en het groeiend 

Paasbewustzijn. Dat Christus is herrezen - en hóe. Ze tintelen weer van hoop, van 

verwachting. Jezus die als lopend leerhuis hen weer zicht geeft op wat verloren lijkt: het 

visioen van de hoop voor de mens en de mensheid dat de dood overwonnen is en het 

leven echt nieuw leven blijkt te zijn…Hij maakt alle dingen nieuw.  

 Het verhaal van de Emmaüsgangers laat zien dat tot achter de horizon van de dood 

iemand met ons kan meewandelen, die zelf onze naam noemen kan zoals Maria beleefde, 



of iemand die het brood met ons breken kan. Wat hier voelbaar kan worden is een 

geestelijk opstaan van Jezus in ons eigen leven, tot in het hier en nu toe. De hoop van de 

leerlingen, keert terug op de weg die voor de leerlingen al wandelend leek dood te lopen. 

Die weg krijgt nieuwe glans door de intense vragen en de stiltes van de vreemdeling. 

Dan herkennen ze het nieuwe en hoopgevende; ze winnen aan vertrouwen. Vertrouwen 

in zichzelf én in de andere mens in en aan wie we ons menszijn realiseren. 

 Deze tijd tussen Pasen en Pinksteren geldt als het moment waarop de hoorder kan 

ontdekken dat God middenin die plaatsen van pijn en uitzichtloosheid een nieuw begin 

geeft: middenin het verdriet waaruit je niet weg lijkt weg te komen, dáár is God 

aanwezig. Om je erdoorheen te helpen en een nieuw fundament voor je leven te bieden, 

een perspectief dat door de dood heen, een wereld van vrede en recht zichtbaar maken 

kan. Ja, óók in deze tijd van oorlog. De opstanding van Christus fungeert als een 

beweging – van het duister naar het licht; van de dood naar het leven – een beweging 

die we ook in ons eigen leven op het spoor kunnen komen – en waarop we kunnen leren 

te gaan vertrouwen. We zongen zojuist: De heer is onze reisgenoot, hij die ons zijn 

gezelschap bood, en Ida Gerhard dichtte er zo over: 

------------------De Disgenoten----------------------------- 

Het simpele gerei, 

het brood, dat is gesneden, 

de stilte, de gebeden – 

Want de avond is nabij. 

 

Uit tranen en uit pijn 

dit samenzijn verkregen: 

bij sober brood de zegen 

twee in ùw naam te zijn. 

 

Waar aan de witte dis 

uw teken wordt beleden 

verschijnt Gij – : ‘u zij vrede’. 

gij Brood – gij Wijn – gij Vis. 

      

ZO MOGE HET ZIJN 
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