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Op. Woord. 

Broeders en zusters, welkom in deze Eucharistieviering op de derde paaszondag. We zijn hier 
samengekomen zoals de Emmausgangers waarover sprake is in het evangelie vandaag. Wat zich 
hierin afspeelt is wat wij nu beleven. Wat toen gebeurde is wat wij vieren: bijeenkomen, luisteren 
naar Gods’Woord, het Breken van het Brood en Jezus’aanwezigheid die ons doet branden van 
binnen. Als andere mensen worden we bezield om zo gesterkt door Zijn duurzame blijvende 
aanwezigheid paasgetuigen in de wereld van vandaag te zijn. Bidden we daarom dat dit wonder ons 
mag overkomen. Opdat we werkelijk van Hem – door Hem leven. 

Waar we onverstandig en te traag zijn van hart waren en Gods ‘nabijheid veronachtzaamd hebben 
vragen we om ontferming om de Heer daadwerkelijk te ontmoeten en te ontvangen. 

 

Broeders en zusters, zoals gezegd; in het emmausverhaal kun je de hele eucharistieviering al beleven 
en andersom: de eucharistie komt in het gebeuren van Emmaus tot uiting en wordt realiteit voor 
ons. 

Want: wat brengt en houd ons bijeen ? Wat ons verenigt en ten diepste samenbind.  Zo is dat  de 
heldere en duidelijke stellingname in de eerste en tweede lezing waarin de apostel Petrus het woord 
neemt. Hij verkondigt het geloof. Jezus is Heer. Hem horen wij toe. Hij heeft de dood overwonnen 
daarom wij worden dringend, persoonlijk opgeroepen, gevraagd ons tot Hem te wenden. Hem aan te 
nemen als verrezen Heer en onze Verlosser. Hij maakt ons tot zijn kerkgemeenschap. 

Dat is al de conclusie. Maar waar komt die vaste overtuiging vandaan ? Is er met name bij Petrus en 
die leerlingen niet enorm veel aan voorafgegaan voordat zij tot een dergelijk bewust 
geloofsgetuigenis kwamen ? Inderdaad. Dat kontrast voor en na Pasen is levensgroot. Er is iets 
gebeurd waardoor die leerlingen van dode vogeltjes in vliegende arenden veranderden. 

 In die tussentijd, in die impasse bevinden zich  ‘twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een 
dorp dat Emmaus heette’. Zij bevinden zich  op een ‘ uitvalweg ‘-  weg van Jeruzalem – uit het zicht 
van die doodlopende weg van Jezus en zijn geschiedenis. Het is niet alleen een plaats- en 
tijdaanduiding. Deze mensen zitten stuk. Ze dalen af van Jeruzalem en zijn in zichzelf afgedaald. Met 
Jezus’dood en zijn ondergang is heel hun wereld ingestort. Het is hun aan te zien. Ze lopen er 
terneergebogen bij; langzaam om alles nog eens te verwerken, na te praten. Er wordt veel 
gesproken.  Ze zijn zo vol van hun leed dat ze niets meer zien, niemand meer herkennen.  Zelfs Jezus 
niet die deze derde dag naar op hun toekomt. 

Ze doen hun beklag bij deze Vreemdeling die zomaar opdaagt en met ze meeloopt.  Wat de Heer hier 
doet is psychologisch ijzersterk en origineel. Hij laat ze eerst heel hun verhaal doen. Hij weet te 
luisteren en te wachten. Weldadig is dat ! Je uitspreken is heilzaam. Je uit laten praten een 
uitzondering ( de beste therapie ! ) die de Heer al helend en genezend toepast omdat door het zich 
uitspreken alle ( innerlijke ) pijn tot uiting en eruit komt.  

Dan komen ze bij een wegomlegging richting Emmaus. De Vreemdeling begint waar alles ophoud: het 
open graf. Daar start de katechese van zijn Woord en Schriftuitleg. Het geloof dat stelt: ‘moest de 
Christus niet lijden om zo zijn glorie in te gaan ‘? 

Waar hun en onze hoop de bodem is ingeslagen – wij dachten nog wel.. – komt op diezelfde plek op 
het zelfde moment de opening en bres die Verrijzenis heet.  Het moet iets fascinerends geweest zijn 





om de Heer zelf tekst en uitleg te horen geven want zijn Woord in oude en nieuwe Testament 
verwijst er voortdurend naar ( 18 keer OT. 11 keer Christus zelf ). Het wordt levende werkelijkheid 
waar wij nu deel aan krijgen. We hebben deel in die ene en zelfde bedding van wat Hij ons nu 
vandaag te zeggen heeft – zo spreekt de Heer ! In de H. Schrift en de Eucharistie spreekt de Heer ons 
aan, spreekt Hij ons toe. Ons dagelijks brood… wij kunnen en mogen ervan leven. Zo komen ze/ we 
in Emmaus. 

Hoe gaat dat verder ? Die intimiteit wordt nog dieper, persoonlijker, sterker door ‘het breken van het 
Brood ‘. Tijdens het laatste avondmaal had Jezus al gezegd: blijf bij Mij. Blijf met Mij verbonden. 
Hijzelf nam het initiatief om ‘bij ons te blijven ‘. Voorgoed. Voor altijd. De hele Eucharistie is hier de 
totale bezieling- en belichaming van. Hij wil bij ons blijven op een manier zoals geen mens zou 
kunnen of durven bedenken.  Door de gave van Zichzelf.  Het is eenvoudig en zo het antwoord op 
hun vraag.  Het is het lied van de emmausgangers Abide with me – blijf mij nabij – in de avond – elke 
dag van mijn leven. Of ook is de Eucharistie  als dat liedje van J. Brel: ne me quitte pas – laat me niet 
alleen. Nee,Jezus laat ons nooit alleen. Wij laten Hem vaak wel alleen achter, wachten. Blijf bij Mij, 
met Mij waken en bidden. 

Dat is wat Hij wil, wat Hij vraagt, hoopt en verwacht. Blijf bij Mij tot op het kruis, tot in de verrijzenis. 

Jezus’blijvende aanwezigheid in de gedaanten van brood en wijn en de centrale gedachtenis van zijn 
Pasen – liefde voor ons tot het uiterste toe – vraagt Hij om te gedenken. Blijft dit doen. Zo blijft Hij bij 
ons en gaat zo in op het verlangen van ons emmausgangers: blijf bij ons ! Op het moment dat Hij het 
brood breekt wordt hij herkend. Eindelijk ! Nu zijn hun ogen opengegaan. Hij verdwijnt uit ’t zicht 
maar niet uit hun hart. Daar is Hij, hier blijft Hij. Zoals in het tabernakel, zoals na de Communie.. 
mysterie van het geloof… 

Als je dat ziet, ervaart word je een ander mens. Omgevormd in Hem door Zijn aanwezigheid want Hij 
is voortaan met je, bij je. Hij is voortaan je brandend hart – een vuur dat nooit meer ophoud… 

Was u misschien op de  ‘heenreis ‘met tegenwind  hier gekomen met een terneergeslagen hart 
misschien bezwaard  door lijden en pijn; terug naar ‘huis ‘gaat u met de wind mee, door Jezus’ 
presentie lichtvoetig, vol leven en kracht want Hij leeft en doet ons, jou, mij leven. Wegzoekers 
worden wegbereiders. De Heer leeft; ze rennen vliegen terug naar Jeruzalem. We gaan naar huis in 
omgekeerde route : van Emmaus- Eucharistie naar ons dagelijks leven en  andersom. 

Dit vieren, geloven en verkondigen wij. Blijf bij ons Heer en help ons altijd bij U, met U te blijven tot 
in het eeuwig Emmaus. Amen. 




