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Zondag 26 april 2020 

 

Beste parochianen 

Op de derde zondag van Pasen staan de Emmaüsgangers centraal. Een verhaal over twee mensen, 

teleurgesteld door de dood van Jezus. De verrezen Christus komt bij hen, als een toevallige voor-

bijganger. Maar deze vreemdeling komt dichterbij dan iemand ooit kwam. Een verhaal vol hoop. 

 

 

Psalm 16 

Als we de psalm uit deze viering nemen, bidden we ook dat we geen andere goden willen aan-

bidden. Misschien kunnen wij dan denken aan krachten die ons afhouden van onze onderlinge 

liefde, die arm en rijk, autochtoon en allochtoon, gelovigen en ongelovigen van elkaar en van 

God vervreemden. Als je het zo leest, wordt deze psalm ineens razend actueel. Deze coronape-

riode laat ons soms anders kijken naar wat belangrijk is. 
 

Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig. 

Ik zeg tegen u: U bent mijn Heer,  

ik vind mijn geluk alleen bij u. 
 

Vroeger vereerde ik andere goden. 

Maar ik zal niet meer offeren in hun tempels,  

ik zal niet meer tot hen bidden.  

Want mensen die andere goden dienen,  

krijgen veel ellende en verdriet. 
 

Heer, u geeft me alles wat ik nodig heb.  

Mijn leven is in uw handen. 
Alles wat ik van u ontvang, is goed.  

Ik ben gelukkig met wat u mij geeft. 

Ik dank u, want u geeft mij raad. 

Steeds denk ik aan uw lessen, zelfs in de nacht.  

Emmaüs  

Mag ik een stukje met je oplopen? 

Jij geeft me je verdriet, je teleurstelling, je tranen. 

Want dat mag, moet je weten. 

 

Met jou wil ik oplopen 

en praten over de lessen  

die we in deze moeilijke tijd leren. 

Ik zal luisteren. 

 

Jij houdt je ogen droevig op de tegels gericht, 

maar ik zal je wijzen op de bloemen van stoepkrijt 

en even verderop in kleurige letters: Hou vol. 

We houden van jou. 

 

Met jou kijk ik naar de ramen, 

waar knuffelberen ons vriendelijk aankijken 

en witte T-shirts hun rode harten aan de zon tonen. 

En als ik zeg dat ik met heel mijn ziel geloof, 

zie ik dat jij wordt aangeraakt. 

 

Pastor Rob van Uden 
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Steeds denk ik aan u, Heer. 

U bent altijd bij me, 

er kan met mij niets ergs gebeuren. 

 

Daarom ben ik blij. 

Ik juich en zing, want bij u ben ik veilig. 

U verlaat mij niet, ik zal niet sterven.  

U houdt mij weg van de dood,  

omdat ik trouw ben aan u. 

U leert mij hoe ik moet leven.  

Ik ben blij, omdat u bij me bent.  

Dat maakt me gelukkig, voor altijd. 

 

 

Evangelie volgens Lucas, 24, 13 - 35 

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaüs heette 

en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorge-

vallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen 

toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg 

hun: „Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?"  

 

Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en 

sprak tot Hem: „Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer 

dagen gebeurd is?" Hij vroeg hun: „Wat dan?" Ze antwoordden Hem: „Dat met Jezus de Naza-

rener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het 

volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om Hem ter dood 

te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. „En wij leefden in de hoop, 

dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds 

die dingen gebeurd zijn.” 

 

„Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de 

war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf ge-

weest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en ze 

kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van en-

gelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer 

leefde. „Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf 

gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd had-

den, maar Hem zagen ze niet." 

 

Nu sprak Hij tot hen: „O onverstandigen, die zo traag 

van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten ge-

zegd hebben? Moest de Messias dat alles niet lijden om 

in zijn glorie binnen te gaan?"  

Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de pro-

feten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Zo 

kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij 

deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem 

aan: „Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag 

loopt ten einde."  

 

Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij 

met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak 

het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween 

uit hun gezicht.  

Toen zeiden ze tot elkaar „Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en 

ons de Schriften ontsloot?"  

Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de 

mensen van hun groep bijeen. Dezen verklaarden: „De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan 

Simon verschenen." En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door 

hen herkend werd aan het breken van het brood. 
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Overweging van pastor Joost de Bont 

Wanneer iemand van wie je heel veel houdt, sterft, gaat er ook een stukje van jezelf dood. Er 

komen allerlei vragen in ons naar boven: ‘Waarom nu? Waarom hij? Waarom zij? Heeft mijn 

eigen leven nog wel zin?’ Met zulke gevoelens en gedachten waren ook twee leerlingen van Jezus 

op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze zijn helemaal vol van wat ze hebben meegemaakt met 

Jezus. Ze kunnen aan niemand anders denken en nergens anders over praten. Ze voelen zich 

geïrriteerd als die vreemdeling die zich bij hen aansluit, vraagt waar zij het over hebben.  
 

Ze zeggen: “Ben je dan helemaal vreemd in Jeruzalem dat 

je niet weet wat daar nog maar pasgeleden is gebeurd? 

Onze goede vriend Jezus, van wie we zoveel hielden, is ver-

raden en vermoord. Hij was zo’n bijzonder mens. Hij ver-

telde ons over zijn hemelse Vader, Hij maakte ons enthou-

siast voor het Rijk van God, Hij gaf ons leven zin en was 

rechtvaardig en liefdevol voor alle mensen rondom Hem.  

Velen hielden van Jezus en daarom waren machthebbers ja-

loers op Hem. Door hun toedoen is Hij er niet meer. En 

daarom gaan we nu naar Emmaüs, we gaan naar huis, terug 

naar ons oude bestaan, ontgoocheld en uitgedoofd.”  
 

Het gevoel van die twee leerlingen kennen we allemaal. Teleurgesteld en moegestreden voelen 

we ons in de steek gelaten door alles en iedereen. Als zo’n gevoel, als die ervaring ons overkomt, 

is het heel waardevol om dit met anderen te delen. Heel belangrijk is het om je verdriet met 

mensen om je heen te bespreken. Het is van levensbelang als er iemand is die, net als die 

vreemdeling van toen, echt naar je luistert en dan een nieuw licht laat vallen op wat jou is 

overkomen.  
 

Weldadig is het als er mensen zijn die in donkere tijden licht komen brengen, die ons uit het 

isolement halen, die ons de kracht en de moed geven om toch door te gaan. Zulke mensen halen 

ons uit de sfeer van wanhoop en verdriet en blazen in ons het vuur van het leven weer aan. Dat 

deed in ieder geval Hij die met de twee Emmaüsgangers optrok: ‘Hij legde hun aan de hand van 

de Schrift uit dat de dood van Jezus niet het einde was, maar een nieuw begin’.  

Want dat is de ware aard van God: de dood doen keren in leven. En het geloof met vertrouwen 

dat in hen was uitgedoofd, blaast Hij weer aan. Kijkend met de ogen van het geloof gaan ze zien 

dat Jezus leeft en met ons allen blijvend meetrekt door de tijd… een nieuwe toekomst tegemoet. 

 

Uit het eucharistisch gebed 

Wanneer we de eucharistie volgen op de TV of via een livestream, kunnen we Christus 

 wel vragen ons te openen om hem in ons hart te ontvangen. 

 

Hemelse Vader, 

met eerbied noemen wij uw Naam. 

Altijd zijt Gij met ons op weg 

en dichter dan wij durven dromen 

zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon 

ons samenbrengt rond deze tafel, 

waar wij uw liefde vieren 

met brood en beker. 

Zoals eens op de weg naar Emmaüs 

ontsluit hij nu voor ons de Schrift 

en wij herkennen hem 

bij het breken van het brood. 
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Jij hebt mij aangeraakt 

De heilige Augustinus beschrijft hoe Jezus aanvankelijk een vreemde voor hem was, maar hij is 

aangetrokken doordat Jezus veel groter bleek dan hij aanvankelijk had kunnen vermoeden.  

Het gebed dat hij schreef geven we u ter inspiratie, omdat het zelfs in zijn bewoording zó dicht 

bij het verhaal van de Emmaüsgangers komt. 
 

 

 

Veel te laat heb ik u liefgekregen,  

o schoonheid, zo oud en zo nieuw,  

Veel te laat heb ik u liefgekregen!  

  

En gij was binnen en ik zocht u buiten,  

en ik rende, lelijk als ik was,  

op de mooie dingen af  

die door u gemaakt zijn.  

  

Gij was bij mij en ik niet bij u.  

Ik werd van u afgehouden door dingen  

die niet bestaan zouden hebben,  

als ze niet in u bestaan hadden.  

  

Geroepen hebt gij, geschreeuwd  

en mijn doofheid doorbroken;  

gestraald hebt gij, geschitterd  

en mijn blindheid verjaagd;  

gegeurd hebt gij  

en ik ademde die heerlijke geur, 

en nu snak ik naar u; 

Geproefd heb ik  

en nu honger en dorst ik naar u. 

  

Gij hebt mij aangeraakt  

en ik ben ontvlamd  

in verlangen naar uw vrede.

 

 

Avondgebed 

 

Heer, blijf bij ons, want het is avond 

en de nacht zal komen. 
 

Blijf bij ons en bij uw hele Kerk 
aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 
 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 

 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

 

Blijf bij ons 

in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Maarten Luther (1483 - 1546) 
 

 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
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