
 
 
 
 

 

het woord van de week 
 

Lucas 24:31 
 

En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween 
uit hun midden. 

  
Wanneer we het hebben over de Emmaüsgangers, dan hebben we het over 
twee aanvankelijk volslagen gedesillusioneerde mensen op weg naar huis. Hoe 
veelzeggend zijn de woorden van vers 13 ‘[e]n zie…juist op die dag - díe 
paasdag. Schetst het niet trefzeker hun werkelijkheid? Op Golgotha was met 
elke hamerslag hun verwachting, hun hoop en hun geloof beetje bij beetje 
kapotgeslagen en toen Hij, Jezus de geest had gegeven en de aarde schudde 
en het pikdonker was geworden, was hun wereld ingestort en hun zicht 
volkomen verduisterd. En hun, in jaren van discipelschap opgebouwde 
verwachting, hoop en geloof was stukgelopen, dan wel in elk geval 
vastgelopen. Door en in het leven ontgoocheld, gaan ze diep teleurgesteld op 
weg naar huis. 
 
Gedesillusioneerde mensen.  
Wordt niet de wereld daar al maar voller mee? Zijn er daar juist in onze tijd niet 
steeds meer van? Hoevelen zijn er die het zicht op het leven door 
teleurstellingen van welke aard ook hebben verloren? Misschien behoort u of 
jij tot deze mensen. Je had je zoveel van het leven voorgesteld, je hebt er 
zoveel in geïnvesteerd. Wat is er van geworden, of wat is er nog van over? Je 
baan kwijt, de studie mislukt, het huwelijk op de klippen, getroffen door een 
ernstige ziekte enz. Misschien probeerde je desondanks zelfs Paasmorgen 
2010 nog de feitelijkheid van je leven met paasliederen te overzingen. Maar wat 
is er nog aan perspectief, zin, in het woord LEVEN. Hét woord toch van Pasen.  
En zie juist op die dag…  
 
Daar sluit Jezus bij hen aan om tenslotte, na uitnodiging, bij hen thuis het 
brood te breken. En dan vallen de schellen van hun ogen als Hij hen het 
gebroken brood toereikt. Ze zien zijn doorboorde handen (vers 30). In hun 
teleurstelling, ontgoocheling, hun verlegenheid met het leven toont Hij er heel 
concreet op betrokken te zijn, zijn doorboorde handen spreken: Hij heeft in 
elke vezel aan deze wereld geleden, is er voor gestorven en… is opgestaan. Het 
is een feit! Zij zien het toch!? O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet 
gelooft alles wat de profeten gesproken hebben (vers 25)! Was ons hart niet 
brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften 
opende (vers 32)? En als zij Hem herkend hebben, zegt Lucas (mogelijk één 
van de Emmaüsgangers) dat Hij verdween uit hun midden. Maar wat Lucas 
letterlijk in het Grieks zegt, vertelt nog meer: en zij hielden op Hem te zien. 
Weet u wat dat betekent? Dat Hij niet weg was, verdwenen - ze zagen Hem 
alleen niet meer. Hij is er namelijk dankzij Pasen altijd bij, IN alles.  
 
De Emmaüsgangers waren vanaf toen wedergeboren tot een LEVENDE hoop! 
En u? Open de Bijbel en lees die met Hem en ontmoet Hem. Laat Hem binnen 
en het brood breken en je zult zien: De Heer is waarlijk opgestaan! 


