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preek 17 april 2022 (Pasen) 

serie Alles komt goed?! 

thema Jezus herkennen 

tekst Lucas 24:31a: “Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem” 

liturgie: Sela: Via Dolorosa (Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag) 

paaskaarsen aansteken  

gebed  

gesproken votum en groet  Opwekking 213 en 354 (U zij de glorie; Glorie aan God) 

 Opwekking 174 (Juicht, want Jezus is Heer) 

 Opwekking 615 (Dank U voor het kruis Heer) 

lezen Lucas 24:13-35 Opwekking 430 (Heer, ik prijs uw grote naam) 

preek Opwekking 769 (Kom, vestig uw gezag) 

de wet van het leven  

geloofsbelijdenis = Kerkboek 177 (Heer, U bent mijn leven; couplet 2 en 4 in tegenstem) 

gebed  

collecte ELB 383 (Hij is de God, de waarachtige God) 

zegen, gesproken amen  

 

Jezus leeft! 

We hebben het zojuist nog gezongen. We hebben al zingend tegen Jezus gezegd: 

U daalde neer van uw troon om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs uw grote naam (Opwekking 430). 

Want Jezus leeft! 

Maar hoe weet je dat? 

Heel veel mensen ontkennen het. Ze kunnen eventueel nog geloven dat er ooit een hele 

goeie man geweest is: Jezus, die echt zijn best gedaan heeft om de wereld wat mooier te 

maken. Ze kunnen misschien ook nog aanvaarden dat het zijn leven gekost heeft. En 

misschien vinden ze het zelfs nog wel een mooie gedachte dat hij zijn leven gegeven 

heeft voor de goeie zaak. Maar het gaat voor velen te ver om te aanvaarden dat hij 

daarna het graf heeft verlaten en is opgestaan. Misschien zit jij er zo ook wel in: dat je 

als kind geloofd hebt in Jezus die dood was en Hij leeft, maar dat je dat nu niet meer 

kunt. Immers: hoe kun je weten dat Jezus leeft? 

Het staat in de Bijbel. 

Vier verschillende schrijvers vertellen erover: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Hun 

verhaal kun je niet zomaar aan de kant schuiven. Ze hebben namelijk gesproken met 

ooggetuigen en daarna het verhaal opgeschreven. Het valt op dat er tussen hun verhalen 

kleine verschillen zijn. Ze hebben niet geprobeerd om hun verklaringen op elkaar af te 

stemmen. Ieder geeft door wat hij van ooggetuigen heeft gehoord. En met elkaar geven 

ze een compleet verhaal over een ongelooflijke gebeurtenis: Jezus die dood was, leeft! 

Het staat in de Bijbel. 

En toch is dat niet voldoende. 

Want je snapt het gewoon niet. Dat iemand sterft is op zich al onbegrijpelijk. En het past 

zo niet bij het leven dat iemand daarna weer wakker wordt, opstaat, leeft … Het geeft 

kortsluiting in je hoofd. Een jong kind aanvaardt de dingen zoals ze komen, maar als je 

ouder wordt wil je het snappen. Je staat niet open voor de feiten als je ze niet snapt. Als 

iets helemaal botst met wat jij denkt en weet, zie je het niet en hoor je het niet. Dan 
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geloof je je eigen ogen en oren niet, laat staan het verhaal van een ander. Dan doe je 

denken aan die kluizenaar van wie ooit eens een televisieportret werd gemaakt. Ze 

vertelden hem dat mensen op de maan waren geweest. Volgens hem kon het niet. Dat 

was volstrekt belachelijk. Dat was echt niet gebeurd. Hij liet zich niet voor de gek 

houden. Zelfs televisiebeelden konden hem er niet van overtuigen dat die mensen echt 

op de maan waren geweest. De feiten alleen kunnen je niet overtuigen. 

Je moet er ook voor open staan dat de feiten waar zijn. 

 

In Jeruzalem gebeuren vreselijke dingen; Lucas doet daar verslag van. 

Op vrijdag wordt Jezus aan het kruis gebracht. Ze staan met z’n allen om Hem te lachen. 

Ze dagen Hem uit maar Jezus gaat er niet op in. Hij hangt aan het kruis en sterft een 

vreselijke dood. 

Vlak voor zonsondergang halen zijn vrienden Jezus van het kruis. Ze leggen Hem in een 

nieuw rotsgraf. Ze doen nog snel even de hoognodige dingen, en dan is het al avond: het 

begin van de sabbat. 

Na een slechte nacht volgt een loodzware dag. Normaal gesproken is de sabbat een 

feestdag waarop je viert dat je vrij bent en dat je samen tot rust mag komen bij God. 

Maar nu is het voor de vrienden van Jezus een dag van noodgedwongen wachten. 

Stilzitten. Iets willen doen maar het niet kunnen. Bang zijn voor geweld tegen hen. Vol 

verdriet constateren dat het fout gegaan is met Jezus. 

En dan begint de nieuwe week. De vrouwen gaan direct aan het werk. Ze maken 

diezelfde avond nog geurige olie klaar om daarmee het lichaam van Jezus te verzorgen. 

De volgende dag gaan ze direct om zes uur op pad: naar het graf. 

Het wordt alleen maar erger want nu is het lichaam van Jezus ook nog weg. Een paar 

mannen in stralende kleren zeggen dat Hij leeft. De vrouwen gaan dat vertellen aan de 

leerlingen van Jezus. Die komen kijken bij het graf maar ze kunnen Jezus niet vinden. 

Het is allemaal zo vreselijk. 

Twee leerlingen van Jezus gaan maar weg. 

Ze kunnen het niet meer opbrengen om in Jeruzalem te blijven. Ze vertrekken. Er is nog 

een hele week van officiële feestelijkheden vanwege het Joodse Paasfeest, maar zij 

kunnen het niet meer meemaken. Ze gaan naar huis. 

Waarschijnlijk is dit een echtpaar. 

Je krijgt uit het verhaal de indruk dat deze twee leerlingen samen in één huis wonen. Het 

zou eventueel kunnen gaan om een vader en een zoon. Maar het ligt meer voor de hand 

dat het om een echtpaar gaat. De man heet Kleopas; hij is waarschijnlijk een broer van 

Jozef die met Maria getrouwd is (de moeder van Jezus). De vrouw van Kleopas heet 

toevallig ook Maria; zij is de moeder van Jakobus; ze was één van de vrouwen die die 

morgen naar het graf geweest is maar daar niets heeft kunnen doen. 

Onderweg vertellen ze aan iemand anders wat er gebeurd is. 

‘Iedereen vond Jezus geweldig, wij ook. We dachten dat Hij ons zou bevrijden van de 

Romeinen. We hadden er zo’n hoop op! Maar afgelopen vrijdag is Hij gekruisigd en God 

kwam niet tussenbeide. Het is zo verschrikkelijk! Jezus is dood terwijl we zoveel van 

Hem verwachtten. Het is nu al de derde dag: op vrijdag ging Hij dood; gisteren was het 

zaterdag; en nu is het al zondag. We moeten aanvaarden dat het over is. Jezus was een 

goeie man, echt waar, maar Hij heeft het niet gered. Een paar vrouwen uit onze groep 

hebben ons vanmorgen vreselijk laten schrikken. Ze kwamen vertellen: het graf is leeg! 

Ze vertelden dat ze engelen gezien hadden die tegen hen gezegd hadden: Jezus leeft! Een 

paar van ons zijn gaan kijken bij het graf. Het graf was inderdaad leeg. Maar Jezus zagen 

ze niet’. 

Wat zijn ze teleurgesteld in Jezus! De onbekende geeft hun alle ruimte om erover te praten. 

Ik denk dat het goed is als wij elkaar die ruimte ook geven. Laten we elkaar de ruimte 
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geven om te vertellen hoe we er tegen aan kijken; welke vragen we hebben; welke 

twijfels er bij ons leven. 

De onbekende man geeft ons een heel mooi voorbeeld van hoe je dat kunt doen. Wat een 

moeite doet deze onbekende om die twee weglopers te bereiken! Ze krijgen alle ruimte 

om te vertellen wat er gebeurd is. En juist zo worden ze aan het denken gezet. Ze worden 

aan het denken gezet over het graf dat leeg is. 

Maar gaandeweg wordt het gesprek toch wel pijnlijk. 

De onbekende is immers Jezus. Hij loopt daar samen met zijn oom en tante. Ze kennen 

hun neef als geen ander, maar ze hebben niet in de gaten dat Jezus met hen meeloopt. Ze 

hebben zich zo afgesloten van de feiten dat ze Jezus niet eens meer herkennen en dat ze 

uitgerekend aan Jezus vertellen: de vrouwen zagen dat het graf leeg was; ze zagen 

engelen die zeiden dat Jezus leeft; maar ze zagen Jezus niet. Dat is heel pijnlijk voor 

Jezus. 

Jezus reageert dan ook scherp. 

Hij zegt: ‘Wat zijn jullie toch dom!’ Dat zegt Hij tegen zijn oom en tante. ‘Jullie 

begrijpen het nog steeds niet!’ Daarin hoor je zijn verontwaardiging. Hoe krijg je het 

voor elkaar om alle feiten op een rijtje te hebben en toch niet te aanvaarden dat Jezus 

leeft. Jezus reageert heel scherp maar daar laat Hij het niet bij. 

Hij gaat met hen de Bijbel door. 

Hij begint bij het begin (de boeken van Mozes) en al lopend wandelt Hij met hen de hele 

Bijbel door (wat wij nu het Oude Testament noemen). Hij laat zien dat het zo moest gaan 

met de redder die God had beloofd: dat die redder vreselijk moest lijden voordat hij 

koning kon worden. 

Ze worden er onrustig van. 

Zijn ze wel goed bezig? Eerst wisten ze zeker dat het met Jezus afgelopen was, maar nu 

slaat de twijfel toe. Dat is te danken aan die onbekende die alle tijd voor hen neemt en 

die spreekt vanuit zijn hart en die dat doet aan de hand van de Bijbel. 

Wat is het dus belangrijk om de Bijbel te kennen, om te weten wat erin staat, om daar 

steeds mee bezig te zijn! 

Wat is het ook belangrijk om samen over de Bijbel te praten, om gezichtspunten uit 

wisselen, om oude dingen opnieuw onder ogen te zien, om nieuwe dingen te leren! 

Wat is het verder ook belangrijk om daar echt de tijd voor te nemen, het gesprek niet te 

stoppen als je merkt dat je het niet helemaal eens bent met elkaar, maar door te gaan en 

de Bijbel door te wandelen om te ontdekken dat de Bijbel vol staat van de redder die zou 

komen (het Oude Testament) en van de redder die gekomen is (het Nieuwe Testament). 

Het gesprek mag best ongemakkelijk worden. Dat zie je ook bij de twee leerlingen van 

Jezus die op de dag van zijn opstanding maar weer naar huis gaan omdat ze Jezus niet 

hebben gezien. Ze worden helemaal onrustig. 

Tegelijk vinden ze het gesprek heel fijn. 

Als ze in de buurt van Emmaüs zijn, nodigen ze de onbekende daarom hartelijk uit om 

met hen mee het dorp in te gaan. Hij gaat op de uitnodiging in en is te gast in het huis 

van Kleopas en Maria. 

Ze gaan samen eten. 

Als het eten klaar is, gaan ze om de tafel liggen. De gastheer wil het gebed voor het eten 

uitspreken en hij wil daarna het brood uitdelen. Maar de gast doet ineens of hij de heer 

des huizes is. Hij spreekt het gebed voor het eten uit; hij zegent het eten; hij breekt het 

brood en deelt het met zijn tafelgenoten. 

En uitgerekend op dat moment zien ze wie de onbekende is. 

Ze herkennen Jezus aan zijn zorgzaamheid. Ze herinneren zich hoe Hij altijd al voor hen 

zorgde. Misschien hebben ze wel teruggedacht aan die twee bijzondere momenten dat 
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Hij eten gaf aan hele volksstammen en dat er nog genoeg eten overbleef voor de dagen 

daarna. Hij heeft steeds laten blijken dat Hij voor het totale leven zorgt: Hij zorgt voor je 

ziel en Hij zorgt voor je lichaam. Aan zijn zorgzaamheid herkennen ze Hem. 

Laten we Jezus volgen in zijn zorgzaamheid. Dat je voor een ander klaarstaat, dat je 

kleine liefdevolle dingen doet voor een ander. Daarmee straal je de zorgzaamheid van 

Jezus uit. 

En ik hoop dat je, als jij liefdevolle zorg ontvangt van mensen die voor je klaarstaan, 

achter hun zorgzame handen de zorgzame handen van Jezus ziet. 

Jezus is niet dood en machteloos maar Jezus leeft en Hij laat zich kennen en Hij laat zich 

herkennen. Laten we Hem aanbidden als onze Koning! 

 

Amen! 

 


