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2. Aan de Emmaüsgangers

Verschijningen van Christus

Het is vroeg in de namiddag van diezelfde dag. Twee mannen verlaten Jeruza-
lem via de westelijke poort voor een reis van ongeveer twee uur. Zij laten een
stad achter zich die overvol is, met honderdduizenden Joden uit andere delen
van het land en ook uit het buitenland. Zij zijn allen naar de hoofdstad en haar
tempel gekomen om het jaarlijkse Paschafeest te vieren. Maar met het verla-
ten van Jeruzalem keren de twee echter ook een illusie (zoals zij het nu zien)
de rug toe. Zij nemen afscheid van een mooie droom, waarin zij enige tijd heb-
ben geleefd. Maar nu rest er niets dan teleurstelling en verdriet.

Wat zij niet beseffen, is dat er Iemand is die weet dat zij weggaan; dat zij op
het punt staan hun geloof in Hem als Israëls Messias te verliezen; die hen ziet
met de zorg van een goede Herder, die weet dat twee schapen van zijn kudde
dreigen te verdwalen en die hen naar zijn kooi terug wil brengen. Als iemand
hun vooraf had gezegd: ‘Over enkele uren zijn jullie hier terug’, zouden zij ver-
baasd zijn geweest. Als hun bovendien was gezegd dat zij blij en opgewekt als
nooit tevoren in hun leven zouden zijn, zouden zij nog verbaasder zijn geweest.

Het is best mogelijk dat het dorp Emmaüs de woonplaats was van deze twee
mannen, en dat zij – nu het Pascha en de daaropvolgende sabbatdag voorbij
zijn – naar huis terugkeren. Zij kunnen bijvoorbeeld een Onbekende uitnodi-
gen bij hen te overnachten. Het is dan best mogelijk dat zij de vruchten zijn
van Jezus’ prediking in het zuiden van het land; toen Hij bezig was zijn volksge-
noten tot geloof te brengen en hen te dopen, evenals Johannes de Doper en
diens discipelen dat elders in Judea deden (Joh 4:1,2). Hoe het ook zij, Kleo-
pas en zijn medediscipel waren in Jezus’ nabijheid tijdens zijn laatste week in
Jeruzalem, toen Hij dag na dag het volk leerde in de drukke hof van de tempel.
Zij waren getuigen van de pogingen van Farizeeën, Sadduceeën en schriftge-
leerden Hem in verlegenheid te brengen met hun vragen over het betalen van
belasting aan de keizer, de opstanding uit de doden, en wat het grootste ge-
bod in de wet is. Zij merkten hoe hun Meester altijd het treffende, meesterlijke
antwoord gaf op alle strikvragen. Hoe is het dan mogelijk dat de Joodse autori-
teiten erin slaagden Hem te arresteren en over te leveren aan stadhouder Pon-
tius Pilatus, met de eis dat Hij gekruisigd zou worden? Zij waren getuigen van
het griezelige schouwspel van zijn kruisiging. Hoe Hij op de meest afschuwelij-
ke wijze voor de ogen van duizenden mensen werd tentoongesteld, zijn naakte
lichaam vastgespijkerd aan een paal, totdat Hij stierf. Zij hoorden zijn kreet:
“Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Voor vele van zijn volgelin-
gen was er maar één conclusie mogelijk: Hij was ongetwijfeld een groot Pro-
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feet, maar Hij kon de Messias van Israël niet zijn, want Gods wet zegt –
“Vervloekt is een ieder, die aan een paal hangt” (Deut 21:23). Hoe zou de
Messias een vervloekte kunnen zijn? En wat te denken van wat er deze och-
tend is gebeurd? Het graf van Jezus blijkt leeg te zijn. Dat hebben enkele van
de vrouwen onder hen gezegd. En enkele discipelen, die naar aanleiding van
hun bericht naar het graf zijn gegaan, hebben dat bevestigd. De vrouwen heb-
ben ook gezegd dat zij engelen hebben gezien. Maar vanwege de overspan-
nen toestand van de vrouwen, menen de mannen dit naar het rijk der fabelen
te moeten verwijzen. Toch kunnen zij niet uit het hoofd zetten hoe Jezus gesp-
roken had over het teken van Jona, en dat Hij op de derde dag zou opstaan.

De twee reizigers gebruiken deze gelegenheid om alle merkwaardige gebeur-
tenissen van de laatste week uitvoerig te bespreken. Zo intens zijn zij daar-
mee bezig, dat zij niet merken dat Iemand zich bij hen gevoegd heeft, totdat
Hij hen benadert met de vraag: “Wat zijn dit voor gesprekken, die u al wande-
lende met elkaar voert?” Er is iets innemends in het voorkomen van de vraag-
steller dat hun vertrouwen wint, zodat zij even stilstaan en met somber gelaat
hun verbazing uiten dat de Vraagsteller blijkbaar niets weet van wat er de laat-
ste dagen in Jeruzalem is gebeurd. Als zij dan gedrieën de wandeling vervol-
gen, vertellen zij Hem wie Jezus was: “een profeet machtig in werk en woord
voor God en het gehele volk”. En ook hoe de leiders in Jeruzalem Hem overge-
leverd hebben om gekruisigd te worden, en hoe daarmee hun eigen verwach-
tingen vervlogen zijn: “Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël
verlossen zou” (Luc 24:21). Dan gaan zij verder met de gebeurtenissen in de
ochtend van deze dag. Tot hun grote verbazing reageert hun Medereiziger niet
met een uiting van belangstelling of medeleven, maar met een openlijke beris-
ping vanwege hun ongeloof in wat de profeten van Israël hadden voorzegd. Als
dit verwijt betrekking had op hun houding tot de boeken van de profeten in
algemeenheid, zou Hij geen gelijk hebben gehad. Als vrome Israëlieten zijn ze
opgevoed om de grootste eerbied te hebben voor Gods openbaring door mid-
del van de schrijvers van de heilige Schriften. Ook geloven zij eerbiedig in wat
God door zijn profeten heeft beloofd. Ze zien uit naar de komst van Gods Ko-
ninkrijk op aarde, en daarmee ook naar de verschijning van de beloofde Mes-
sias. Juist daarom hebben zij hun vertrouwen in Jezus gesteld. En bij het zien
van zijn wonderen, die volgens de profeten het Rijk van de Messias zouden
kenmerken, zijn ze tot de overtuiging gekomen dat Jezus de Messias moet zijn
en zijn zij Hem gevolgd. Nog steeds zien zij Hem, zoals zij zojuist hebben ge-
zegd, als een zeer bijzondere Profeet. Maar terwijl zij hadden uitgezien naar

“Wij echter leefden in de hoop,
dat Hij het was die Israël verlossen zou.”
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de oprichting van het Vrederijk, en het gebruik van zijn bovennatuurlijke
kracht om overal gerechtigheid en vrede te brengen, is Hij overgeleverd om
gekruisigd te worden. Maar het is geen ongeloof in de profeten in algemeen-
heid waarom zij nu worden berispt: “0 onverstandigen en tragen van hart, dat
u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!” (v.25). Zij geloven ve-
le van hun uitspraken, maar er is nog meer dat zij nooit hebben begrepen of
aanvaard; dingen die betrekking hebben op het lijden van de Messias voordat
Hij zijn heerlijkheid zou ingaan. Na dat woord ‘alles’ wachten Kleopas en zijn
medediscipel vol belangstelling op wat er komen gaat. Wat zijn die dingen die
zij tot nu toe niet hebben begrepen? Lucas geeft ons geen verslag van de pre-
cieze inhoud van het gesprek, maar alleen de mededeling: “En Hij begon bij
Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem
betrekking had.” Maar wij mogen veronderstellen dat wat Jezus toen zei, hen
altijd is bijgebleven en weerspiegeld is in de prediking van de discipelen.

Het feit dat Jezus van Nazaret door zijn volk verworpen is geweest, lijkt voor
de twee reden te zijn om eraan te twijfelen dat Hij de Messias is. Maar hebben
zij nooit aan Jozef gedacht? Zijn broers verkochten hem uit jaloezie als slaaf;
maar hij was het die zijn vader Jakob met zijn gehele huis uit hun hongers-
nood heeft gered (Hand 7:9 e.v.). En hebben zij geen lering getrokken uit wat
er met Mozes is gebeurd? Toen hij probeerde zijn tot slavernij gedwongen volk
te helpen, kreeg hij het verwijt te horen: “Wie heeft u tot overste en rechter
over ons aangesteld?” Maar ook Mozes heeft later zijn volk teruggezien, en de
eens verworpene is hun redder geworden (Hand 7:20 e.v.). Zou dan niet het-
zelfde kunnen gebeuren met een nog grotere Profeet, waarover Mozes had
gesproken: “Een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan”?
De verwachting van deze twee discipelen van Jezus was gefundeerd op zulke
uitspraken als van de profeet David, die in een psalm geschreven had: “Alle
einden van de aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle
geslachten van de volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Want het
koninkrijk is van de HERE, Hij is heerser over de volken” (Ps 22:28,29). Maar
hoe begint die psalm? Met de woorden die zij een paar dagen geleden op Gol-
gotha hebben gehoord, als een kreet van de Gekruisigde: “Mijn God, mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?” En in wat volgt is er een beschrijving van het
sterven van een gekruisigde. Dit is des te merkwaardiger omdat de doodstraf
in Israël werd uitgevoerd door middel van steniging. “Als water ben Ik uitge-
stort en al mijn beenderen zijn ontwricht ... verdroogd als een scherf is mijn
kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof van de dood legt U Mij
neer ... Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn
gewaad.” Hebben zij dan nooit begrepen dat deze Stervende plotseling verlost
wordt? Is dit het niet wat alle einden van de aarde uiteindelijk zullen geden-
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ken, zodat zij zich tot de Here bekeren? Door zijn dood komt Gods Koninkrijk
op aarde! Want hebben zij nooit gelezen wat God door Jesaja getuigd heeft
over Gods lijdende Knecht? “Zie, mijn Knecht zal voorspoedig zijn, Hij zal ver-
hoogd, ja, ten hoogste verheven zijn” (Jes 52:13). Maar wat gaat er aan zijn
verhoging vooraf? Jesaja zegt dat zijn volk Hem verwerpen zal, Hem als een
door God geslagene en verdrukte beschouwen: “Hij was veracht en wij heb-
ben Hem niet geacht... En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke
was hij in zijn dood, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in
zijn mond is geweest.” Verre van een door God opgelegde straf voor zijn eigen
zonden te hebben moeten dragen, neemt de Knecht in zijn gehoorzaamheid
aan God de ongerechtigheden van anderen weg: “Wanneer Hij zichzelf ten
schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven
hebben ... Daarom zal Ik Hem een deel geven onder velen ... omdat Hij zijn
leven heeft uitgegoten in de dood.”

Voordat zij het beseffen, zo intens is hun belangstelling voor deze boeiende
uitleg van de Schrift, hebben de discipelen hun plaats van bestemming be-
reikt. Hun Medereiziger doet alsof Hij verder wil gaan, maar zij dringen sterk
bij Hem aan bij hen te overnachten: “Blijf bij ons, want het is tegen de avond
en de dag is al gedaald” (Luc 24:29). Het duurt niet lang voordat de maaltijd
gereed is; maar ineens, in plaats van zich als Gast te gedragen, doet Hij alsof
Hij de Gastheer is. Hij doet wat Hij in hun aanwezigheid zo menigmaal in het
verleden heeft gedaan: Hij spreekt de dankzegging voor de maaltijd uit en
reikt hun als zijn gasten vervolgens het brood aan. “En hun ogen werden geo-
pend en zij herkenden Hem: en Hij verdween uit hun midden” (v.31).

Hoe was het mogelijk dat wij Hem niet hebben kunnen herkennen? hebben
zij elkaar toen gevraagd. Wie had hen zó kunnen boeien met de uitleg van de
Schrift als hun Heer, aan wiens voeten zij zo vaak hadden gezeten. Maar niet
alleen begrijpen zij nu veel meer van de boodschap van de profeten dan voor-
heen. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus inderdaad de Messias van Israël is. En
nu Hij gestorven en opgewekt is, mogen zij de beloofde “wederoprichting van
alle dingen” spoedig verwachten. Eén ding ligt voor de hand: zij kunnen onmo-
gelijk de nacht in Emmaüs doorbrengen. De anderen moeten zo snel mogelijk
het wonderlijke weten dat zij hebben meegemaakt. “En zij stonden op en
keerden terzelfdertijd terug naar Jeruzalem en zij vonden de elven en die bij
hen waren, vergaderd” (Luc 24:33). Maar hun nieuws, dat Jezus is opgewekt,
hebben de elf niet nodig; want op hun beurt hebben zij iets belangrijks te ver-
tellen: “De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen.” En wan-
neer zij dit nieuws hebben gehoord, vertellen de twee van de ontmoeting op
de weg naar Emmaüs, “en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van
het brood”. A.H.


