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Gemeente van onze opgestane heer Jezus Christus, 
 
Twee weken geleden stond ik, naast mijn twee fijne collega’s, precies op deze plek, in deze 
mooie, grote kerk.  
U, jij en ik keken elkaar stralend in de ogen, of we jubelden het in elkaars oren,  
en de kinderen trommelden er thuis op los.  
Zo goed en zo kwaad als het ging, en ondanks alles, vierden we toch uitbundig: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
 
Want Jezus stond op, op die morgen als ooit de eerste.  
Het duister voorbij.  
Het Angstland voorbij.  
De ontgrendeling voorbij.  
 
Feest! 
 
En ook nu, twee weken later zijn we nog lang niet uitgefeest.  
Ook vandaag begeven wij ons in het stralende witte licht van de opstanding.  
Voor wie het niet zien kan: de kerk is ook vandaag in wit gehuld.  
Ik draag een witte stola en mijn witte feestjurk.  
Wit: de kerkelijke kleur van feest, opstanding, en hoop.  
 
En ook de natuur hangt de vlag uit.  
Het lentelicht doet groeien en veelkleurig bloeien.  
Het eens gekruisigde lam huppelt vrolijk in de wei.  
Heel de Schepping viert feest.  
 
Laten we jubelen voor de Heer, venite exultemus Domino,  
want: Gods trouw duurt in eeuwigheid!  
 
- 
Ik zou nu ‘Amen’ kunnen zeggen, maar zo makkelijk is het niet. 
Zo makkelijk is het niet om je over te geven aan het Paasfeest.  
 
Vandaag is het woord aan de teleurgestelde mens.  
 
De mens zonder feestjurk, in slobberig corona-tenue, met bijbehorend corona-kapsel. 
Ja, ik zie u wel zitten. 
U bent prachtig. 
 
Vandaag komt de mens in beeld zonder uitzicht.  
De mens die de hoop heeft opgegeven. 
De mens die zegt: alles goed en wel, die opstanding, maar wat heb ik eraan?  
De wereld is toch geen steek veranderd; 
   is toch niet opeens immuun voor het kwaad, immuun voor corona?  
 
Die teleurgestelde mens uit Exodus, bijvoorbeeld. 
Pas stond zij nog te dansen en te jubelen van geluk, daar aan de overkant van de Rietzee.  
Het kwaad voorgoed verleden tijd, ten onder gegaan in de golven. 
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Maar nu is het zingen haar vergaan. 
Na de bevrijdende tocht door de doodszee, wacht haar opnieuw een lange, zware tocht, 
ditmaal door de woestijn.  
De woestijn: in de Bijbel steeds weer de oefenplaats voor het leven. 
 
Het beloofde land is nog lang niet in zicht.  
Er is dorst. Maar een druppel water is nergens te bekennen.  
Afgezien van haar eigen bittere tranen dan.  
Niet voor niets wordt de plek waar ze nu is Massa en Meriba genoemd: 
naar haar gevoelens van beproeving en verbittering.  
 
‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’, jammert ze wanhopig tegen Mozes.  
En anderen vallen haar bij:  
‘Om ons van dorst te laten sterven, soms?’ 
 
Mozes is opgestaan, God heeft haar volk bevrijd uit Egypte, Pesach is gevierd,  
maar nu lijkt de weg toch echt dood te lopen.  
De bron te zijn opgedroogd. Er is geen water. Er is geen toekomst. 
Wie houdt het volk in leven? 
Waaruit moet het volk nu moed putten? 
 
En dan stelt ze een vraag die diep uit haar binnenste komt:  
Is God eigenlijk wel in ons midden, Mozes? 
 
Achter al haar morren, haar klagen en haar jammeren, ligt ten diepste deze vraag verscholen: 
God heeft zich bekend gemaakt als ‘Ik ben er’. 
Maar ís ‘Ik ben er’ er eigenlijk wel?  
Of heeft Hij haar en haar volk in de steek gelaten?  
Was Hij er überhaupt wel? 
 
Als je haar vraag precies vertaalt, staat er in het Hebreeuws: ‘Is God in ons binnenste?’  
‘Binnenste’ in de betekenis van: het binnenste van je lijf.  
 
Deze teleurgestelde mens hunkert naar een God die in haar binnenste leeft.  
Een God die er zou moeten zijn, dichterbij dan haar eigen hartslag,  
een God die juist dáár wordt gemist: aan den lijve. 
In haar binnenste constateert ze enkel een grote leegte. 
 
De mens zonder uitzicht. 
De mens die dorst naar bevrijding-die-het-houdt. 
De mens met een leegte in haar hart. 
 
De teleurgestelde mens. 
 
- 
En wat denk je van Lukas 24; die twee mannen, die flink wat eeuwen later Israël al lang en 
breed hebben bereikt? Dat land van belofte…  
 
Zo beloofd is dat beloofde land niet voor hen.  



3 
 

Eerder waren ze naar Jeruzalem getrokken om Pesach te vieren: feest van bevrijding uit Egypte.  
En ook deze twee snakken nu naar bevrijding.  
Want Israël is geen veilig land voor hen.  
Weer is er een buitenlandse bezetter die het voor het zeggen heeft.  
En opnieuw is een Redder opgestaan: Jezus Christus.  
Opnieuw is er bevrijding aangekondigd.  
Pesach. Pasen. Een nieuw, hoopvol begin. 
 
Maar de twee moesten toezien hoe hun Redder werd gearresteerd, mishandeld, gekruisigd.  
Ze hoopten nog dat hij zichzelf op een of andere manier zou bevrijden, maar er gebeurde niets.  
Jezus stierf.  
Ze zagen het met lede ogen aan: een traumatische ervaring. 
Met Jezus werden ook hun eigen hoop en toekomstdromen begraven. 
Afgedekt met een zware steen. 
Niet de hoop en bevrijding, maar verdriet en teleurstelling hebben het laatste woord. 
 
Nou ja, niet helemáál het laatste woord. 
Er waren wel wat vrouwen die beweerden dat Jezus niet meer in zijn graf lag.  
En een paar engelen die gezegd zouden hebben dat Jezus is opgestaan.  
Maar dat gelooft toch niemand.  
Diep bedroefd keren de twee Jeruzalem de rug toe.      
Dan maar naar Emmaüs; nog zo’n 11 kilometer lopen. Een mens moet wát! 
Ze gaan hun weg met een ‘vertroebelde blik’, zo staat er.  
Niets en niemand zien ze: hun bittere tranen blokkeren hun zicht. 
  
Mensen zonder uitzicht.  
Mensen die hunkeren naar bevrijding-die-het-houdt. 
Mensen met een leegte in hun hart.  
 
De teleurgestelde mens.  
 
- 
Het is nog niet zo makkelijk om je over te geven aan het Paasfeest.  
We ontmoeten ze vandaag: mensen met een vraag als een steen op hun maag:  
Ís God eigenlijk wel in ons midden?  
 
De vraag naar: God in je binnenste.  
De vraag naar: Bent U er? Ben ik er? 
De vraag naar de leegte in je eigen hart. 
De vraag naar je eigen eenzaamheid en moedeloosheid. 
 
De teleurgestelde mens. 
 
- 
Ík ben die mens.  
Wíj zijn die mensen.  
 
Ik heb het de afgelopen dagen veel van jullie gehoord, en ik herken het ook in mezelf:  
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Ook al zijn de cijfers in ziekenhuizen voorzichtig hoopgevend, 
ook al mogen de bassischolen straks weer open en de jongeren weer sporten: 
de uitzichtloosheid van de lockdown begint op ons te drukken. 
Onze zelfbeheersing en ons uithoudingsvermogen worden op de proef gesteld. 
De lol is er nu wel van af (als die er ooit al was). 
Er zijn zorgen over ondernemingen. 
Het doet pijn om lieve mensen al zo lang niet te kunnen zien.  
We kunnen het maar moeilijk uithouden in onze zorgen, en zonder knuffels en nabijheid.  
Ons hart en ons gemoed worden zwaarder.  
 
‘Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? Altijd maar banger, duurt het nog langer?’ 
Hoe lang duurt dit nog? 
Waar is het perspectief?  
Waar is God?  
 
Theoloog Alain Verheij schrijft over het groepsgevoel nu, in tijden van corona,  
het volgende: 
‘We kunnen onze houding het best vergelijken met verliefdheid.  
Toen de coronacrisis nieuw was, ontstond er een collectief gevoel van: ‘schouders eronder, 
saamhorigheid, dit gaan we redden met z’n allen!’. 
 
Maar nu zijn de wittebroodsweken voorbij en wordt het moeilijker.  
Het komt aan op een langere adem, en dat in benauwde tijden.   
Dat eerste vuur van onze verliefdheid, maar óók van ons geloof, is nu een kleinere vlam 
geworden. 
Misschien smeult het nog zachtjes.  
Of is het zelfs uitgedoofd. 
De vraag is nu of dat vuur toch een duurzaam haardje kan worden.’  
Einde citaat.  
 
Het vuur van ons geloof, de vlam van Pasen, brandende zien te houden, dat is waar het op aan 
komt nu.  Een beetje Pinkstervuur zou ons goed doen. Maar zover zijn we nog niet.  
 
We moeten het uit zien te houden in die moeilijke, smeulende vraag:  
Is de levende God nu in ons midden of niet?  
 
‘Wees sterk en houd goede moed’: we proberen het met man en macht. 
Maar soms is het onmogelijk om steeds maar sterk te wezen, en goede moed te houden… 
 
Soms moeten we het antwoord op die vraag naar Gods aanwezigheid schuldig blijven. 
En weten we het gewoon niet. Ervaren we het niet. Zien we het niet. 
En kunnen we niet anders dan zwijgen… 
 
- 
Ik zou nu ‘Amen’ kunnen zeggen. Maar dat doe ik niet. 
 
Tóch, ik zeg het heel voorzichtig…  
tóch kan het hier niet bij blijven.  
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Na deze vraag uit de diepte, na een stilte die nooit lang genoeg is,  
moet je het toch aan jezelf blijven vertellen,  
moeten we het elkaar blíjven vertellen,  
moeten we het blíjven zingen, 
misschien wel tegen de klippen op:  
 
Ja, God is in ons midden.  
God is in uw midden. 
In jouw binnenste. 
 
En daar staat God op.  
En daar lééft God. 
 
Het is Pasen geworden.  
Laat de zon van Pasen dus ook dagen in jouw hart . 
 
- 
Hoe dat precíes zit – het mysterie van Pasen, dat geheim van bevrijding en opstanding – weet ik 
niet. Dat weet geen mens. Hooguit Één.  
 
Maar in de Bijbel mogen we er een glimp van opvangen: 
 
Mozes moet van God met zijn staf op de rots slaan:  
als je érgens geen water, geen toekomst verwacht, dan toch uit een steen... 
Maar uit de steen komt water tevoorschijn: tintelend, stralend, levend water.  
‘Horeb’ wordt de rots genoemd, naar de berg Sinai, waar straks de 10 woorden worden 
gegeven.  
De Thora zelf is als een bron: die leven en toekomst schenkt wie eruit put. 
Zo is God onder de mensen: met zijn leven-scheppende, verfrissende woorden.  
En dorstigen komen en drinken.  
Hun dorst wordt gelest en hun leegte wordt gevuld. 
En de mensen staan op en lachen en juichen en leven. 
En de mensen vallen elkaar in de armen en roepen: God is in ons midden! 
 
En die andere reizigers op hun eenzame weg, met Jeruzalem in de rug?  
Als je érgens geen toekomst en uitzicht verwacht…  
Maar dan blijkt er Iemand te zijn die hen achterna reist uit Jeruzalem.  
Iemand die naast hen komt lopen en luistert naar hun verhaal.  
Iemand die begint te vertellen over Mozes. Thora in levende lijve.  
Hij breekt het brood, stilt hun honger en vult de leegte in hun hart. 
Hij wist de tranen van hun vertroebelde ogen en vult hun buik weer met vlinders.  
En ze vallen elkaar in de armen en roepen: God is in ons midden! 
 
En het Joodse volk stond verkwikt op, om op weg te gaan, richting de 10 woorden, en 
uiteindelijk, uiteindelijk: richting Jeruzalem.  
 
En ook de Emmaüsgangers worden Jeruzalemgangers. 
Na de ontmoeting met Jezus, zo staat er, ‘stonden zij op en gingen ze meteen terug naar 
Jeruzalem.’  



6 
 

Ze stonden op.  
Dit ‘opstaan’ is hetzelfde werkwoord als het opstaan van Pasen.  
Mensen met verrijzeniskracht. 
 
De teleurgestelde mens kan dus zomaar een Paasmens worden.  
Het kan je zomaar overkomen. 
 
- 
Dus, teleurgesteld Paasmens, in je corona-woestijn, met je corona-tenue, en je corona-kapsel: 
 
Moge het zó zijn, dat je reisgenoten treft op je weg, bronnen van vreugde en moed. 
Moge het zó zijn dat ze je helpen opstaan tegen je eigen teleurstelling en je leegte. 
Moge het zó zijn dat je, ondanks je vertroebelde blik en je bittere tranen, de levende God als je 
Reisgenoot herkent.  
 
Want Hij leeft in ons midden.  
Hij leeft ook in uw en jouw binnenste. 
 
De leegte in je hart wordt een heilige ruimte. 
Een onuitputtelijke Bron van leven. 
 
Hartverwarmend is God er aanwezig. 
Liefde-vol. 
Vol-liefde. 
 
Moge het zo zijn.  
 
En nu zeg ik: Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


