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preek

Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Overal bloeien de voorjaarsbloemen en komen de bomen in blad. De magnolia's 
bloeiden, de tulpen gingen open, de gouden regen wordt zichtbaar. Het is zo mooi en
groots, alsof de natuur volle pracht het lentelijk festijn van het Opstandingsleven 



meeverkondigt. Wat kan ik daarvan genieten, van al bloemen, en bomen vol, met het
blote oog en met mijn oog door de camera. 

Maar voor ons, de Emmaüsgangers was er geen enkele bloei meer. Onze 
thuisreis leek op die van een boom in de herfst, waar het blad afgevallen is. 
Diepe droefenis, want al onze dromen en verlangens waren ons afgenomen. 

Zo gingen wij naar huis. Zo zetten wij de afdaling van Jeruzalem in, terug naar
huis. Als over pelgrims wordt gezegd dat zij vol vreugde opgaan naar 
Jeruzalem, dan is die reis van ons een  trieste afgang bij Jeruzalem vandaan. 

In een lied dat ik in een paar jaar geleden in opdracht mocht vertalen, een  een 
Noors communielied, herken ik ze opeens, de Emmaüsgangers, als ik de tekst 
herlees.

Moe mijn ogen, onvermogend nog te zien een zinsverband. 
Zo verlangend, maar gevangen, ver verbannen uit jouw land, mijn 
geliefde Vredesstad, open venster van mijn hart.

O, Jeroesjalaïm, stad van vrede, waar alles goed zou komen, wat zo fout zat. 
Waar alles recht zou komen dat zo onrecht en krom was. Die vreselijke 
bezetting van de Romeinen, die hardvochtige en halve gare Herodes, die 
halfslachtige en politiek correcte Pilatus. Al die despoten die de macht hebben 
en stevig in het zadel zitten. En o, wat hadden wij verlangd naar dat andere 
Koningschap, dat Messiaanse, zoals de Profeten die hadden beschreven als 
een visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept. Een Koning uit 
het huis en geslacht van Koning David en zijn zoon Koning Sjalomo, vrede 
was zijn naam. 

Jezus van Nazareth, geboren uit het huis en geslacht van David, wonderlijk 
maar waar tot ons gekomen, hij was onze hoop, ons verlangen, hem hebben 
we met groot gejuich onthaald met ons Hossana in excelsis, op die dag dat hij 
Jeroesjalaïm binnenkwam. Hosanna, Red ons, was onze roep tot in excelsis, 
de hoogste hemelen. Hart van de aarde dat het hart van de hemel wilde 
raken. We raakten bijna buiten onszelf, en spreiden onze palmen voor zijn 
voeten. En het leek zo waar, zo dichtbij, zo tastbaar nabijgekomen, eindelijk, 
zo eindeloos verhoopt, en nu dan toch gekomen. Het hart van de hemel dat 
het hart van de aarde raken kwam. Gezegend die daar komt in de Naam van 
Heer, zongen wij de oude Psalm na. 

Ons grote verlangen in 

Barre tijden, bitter lijden, diep doordrenkt met angst en pijn. Zie ik 
dromend milde stromen in dit onherbergzaam zijn. 
Ga weer op, jij morgenzon, laat mij drinken uit jouw Bron. 

Hosanna in excelsis! We zongen het, we riepen het uit. We waren er bij. Hij 
zou het zijn, Hij zou het waarmaken. Nu zou de andere tijd aanbreken, met 
deze ware Verlosser in Godsnaam. 



Maar als een vuurpijl die nog voor hij op kan schieten in een plas water valt, 
viel als een afgevallen blad in de herfst al ons verlangen in het water. Hij werd 
in de Stad van Vrede verraden en verloochend, verhoord op de meest 
onmenselijke wijze, veroordeeld door lafhartigheid en met de compleet 
uitzinnige hittigheid van het volk dat heden hossana riep en morgen kruisig 
hem! Gekruisigd, de meest oneervolle dood voor misdadigers, de meest 
gruwelijke van alle straffen die je maar denken kunt. Hij gaf de geest, van God 
en mens verlaten en werd begraven. Het was voorbij met ons verlangen en 
onze hoop.

En zo lagen we aan en toen nam onze gast een brood en zegende die. Onze 
gast werd gastheer... En daar gingen ons de ogen open en begrepen we wat 
we wel gevoeld hadden, maar niet konden duiden: ons hart was brandend in 
ons, toen hij op de weg met ons sprak, toen hij voor ons de Schriften opende...
Onze reisgenoot was de Heer zelf, de Opgestane Heer. 

In de liturgiewetenschap, mij eigen hoofdvak van weleer, wordt gezegd dat het 
verhaal over de Emmaüsgangers de basis vormt van wat liturgie is. En daar zit veel 
in. Er zit veel liturgie in dit verhaal. De roep om ontferming, het kyrie, herken ik in de 
teleurgestelde wandelaars. Treurig-ogend zijn ze, zegt Lucas. De Schriftuitleg van de
Reisgenoot is als een dienst van het Woord met uitleg en verkondiging. En dan het 
aanliggen: de dienst van de Tafel, het Avondmaal, en je zou kunnen zeggen: het 
Eerste Avondmaal na de Opstanding. En dat alles in aanwezigheid van Hem, de 
Levende Heer zelf. Die ook wij in onze diensten present mogen weten, niet alleen in 
de brandende Paaskaars, maar ook in het welkom heten van Hem als Gastheer. Hij 
is het die ons groet in zijn huis, in zijn Beth-El. Hij is aanwezig en als je hem 
herkent...

Ik proef leven mij gegeven, wijnstok uit het paradijs. Zomerrozen, 
geurig blozend, bloesem op mijn levensreis. 
Met de Geest van het begin, adem ik weer toekomst in. 

Zo ging het de Emmaüsgangers, zo ging het Jacob, die de aanwezigheid van de 
Eeuwige ervoer in zijn nachtelijk verblijf in Luz, dat hij daarna Beth-El noemde, Huis 
van God. 

En hoe gaat het ons? Wij die ons op allerlei wijzen kunnen herkennen in de 
Emmaüsgangers, of in Jacob. In onze vermoeidheid misschien, of in onze 
teleurstelling, onze desillusie, onze wanhoop misschien ook wel. Dat het meer herfst 
dan lente lijkt in je hoofd en je hart en dat het licht van het geloof je niet meer voor 
ogen staat en dat Gods aanwezigheid zo ver lijkt. Zo kunnen wij treurig-ogend op 
pad zijn, of zijn moe je ogen, onvermogend nog te zien een zinsverband. 

Maar heb je wel die reisgenoot gezien. Hij gaat naast je, zij gaat naast je, een 
contour, een gestalte. Je deelt je zorg, je deelt je teleurgestelde verlangens, het 
verlies van je vredesstad of je idealen of dat zoals bij Jacob je leven zo anders 
gegaan is dan je had gedacht of gehoopt. En dan is er gehoor, en antwoord, en 
wordt jou uitgelegd hoe je het ook kunt zien, ook mag zien... Hoe er nieuw licht op 
jouw situatie kan vallen, alleen al door gehoord en gezien te worden. En in die 
nabijheid herken je Hèm, de Levende. In die aanwezigheid herken je de Aanwezige 



en zeg je: dit kan niet anders dan een huis van God zijn. Je begrijpt waarom je hart 
brandde in je... want Hij is er bij. En wanneer Hij dan nog dichterbij wil komen, in je 
huis, aan je tafel, en met je het brood wil delen is er dat diep dankbaar herkennen en 
beseffen dat alles niet voor niets is geweest! 

In mijn oren klinkt bekorend engelzang door mensenmond. Zielsverheugend! 
Volle teugen, bekers blijdschap, want Jij komt! 
Voorland dat mijn wezen wenkt, EEUWIGE die vreugde schenkt.

Blij verraste bruiloftsgasten zie ik dansen op het feest. Gastheer Jezus, hier 
aanwezig en die altijd is geweest: Grote liefde aan mij zij: Jij deelt brood en 
wijn met mij. 

Zoals gezegd: Beth-El en Emmaüs zijn gronden onder liturgie, onder het vieren dat 
het hart van de hemel het hart van de aarde raken wil en wie het kan zien en 
ervaren, wie de contour van de gestalte invulling kan geven kan verbaasd en 
verheugd zeggen: Dit is de Levende. Dit is de Opgestane en Hij gaat aan mijn zij. 
Dan is er gloria, lofzang, Paasjubel. En dan getuigen wij van de grote daden van 
God, die er toch zijn, die er wèl zijn, die alleen niet spectaculair zijn of 
oogverblindend. De grote daden van God zijn dat hij dichtbij gekomen is, rakelings 
nabij en in zijn Opgestane Kind, onze Heer, gaat Hij naast ons. De grote daden van 
God, ze worden genoemd de Magnalia Deï. En liturgie mag zijn dat wij die grote 
daden van de EEUWIGE uit het verleden gedenken in het heden met het oog op de 
toekomst. Zo is er geen verleden, maar een eeuwig nu, waarin de Opgestane ook in 
ons midden is. 

Amen


