
zondag 5 mei 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jeremia 32, 36-41 
36  Maar toch-dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover 

jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van 
Babylonië in handen”: 
37  Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote 

woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede 
laten wonen. 

38  Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 
39  Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij 
zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. 

40  Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af 
en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich 

nooit meer van mij zullen afkeren. 
41  Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit 
land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. 
 
lied Liedboek 763   Zij zullen de wereld bewonen... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 24, 35-48 
35  De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich 

aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
36  Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan 

en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 
37  Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te 
zien. 

38  Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten 
prooi aan twijfel? 

39  Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, 
want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 
40  Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 

41  Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, 
vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 

42  Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 
43  Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 
44  Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat 

alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij 
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 

45  Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de 
Schriften. 
46  Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, 

maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 
47  (47-48) en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot 

inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 
 
lied  Liedboek 644   Terwijl wij hem bewenen... 



 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---vooropleiding--- 

Zo op het eerste gezicht  

zou je je kunnen verbazen,  

omdat de reactie van de leerlingen  

bij het zien van Jezus  

niet pure blijdschap is.  

 

Ze zeggen niet iets in de zin van:  

eind goed, al goed,  

we hebben met eigen ogen gezien  

dat het allemaal klopt wat er over Jezus is gezegd.  

 

In plaats daarvan herhaalt zich hetzelfde  

wat ook al gebeurde met Maria bij het graf  

en de twee op weg naar Emmaus:  

ze raken uit evenwicht,  

ze zijn radeloos,  

ze worden bang.  

 

Zijn aanwezigheid is bepaald niet geruststellend. 

Ondanks de verhalen 

die ze elkaar vertellen. 

 

Zodat Jezus - of wat zij van hem kunnen waarnemen -  

als een spook op hen overkomt.  

 

En is dat nu omdat ze niet meer denken  

aan wat Jezus zei in de tijd  

dat ze samen waren, 

 of hebben ze niet goed geluisterd?  

 

- Ja, was het maar zo makkelijk. 

 

---angst en twijfel--- 

 

De leerlingen worden ons beschreven als mensen  

die door angst en twijfel  

zijn overmand nu Jezus nog  

op de een of andere manier  

ervaarbaar blijkt te zijn.  



 

Misschien kent u dat ook wel:  

als je er niet op rekent iemand te treffen,  

dan herken je die ook vaak niet zo snel.  

 

Als je op een plek bent, ver weg,  

en daar iemand ziet lopen  

uit je eigen woonplaats,  

dan moet je ook eerst drie keer kijken  

voordat je het zeker weet.  

 

Dat de leerlingen Jezus als een spook waarnemen  

zegt misschien veel over wat er  

aan gevoelens in hen leeft.  

 

Als er iets is dat je niet goed kunt plaatsen,  

kan je dat nieuwsgierig maken.  

 

Maar niet als je vol angst zit.  

Dan maakt het je alleen maar angstiger.  

 

De leerlingen zijn, daar laat Lukas geen twijfel over bestaan,  

niet ontvankelijk voor de  

nieuwe werkelijkheid van Jezus.  

 

---ontvankelijk worden: vrede--- 

 

Zoals zo vaak in de bijbel, wanneer we lezen  

dat de hemel en de aarde elkaar raken,  

is het eerste woord van Jezus:  

vrede met jullie.  

 

Ik hoor daarin iets als: kom bij jezelf,  

blijf bij jezelf,  

laat je niet ongerust maken.  

Zodat je open kan zijn  

voor wat er tot je komt  

en je niet steeds alles moet afweren  

waar je niet op gerekend had.  

 

Vrede!  

 

Dan zien zij zijn wondmalen in handen en voeten,  

en dat is niet alleen maar  

om hen te overtuigen  

dat zij echt met de Jezus die zij kennen  

te maken hebben,  



maar ook omdat voor het vinden van die vrede  

een verhouding tot pijn nodig is.  

 

Als je alles uit de weg wil gaan  

waar pijn aan vastzit  

dan kom je niet tot rust.  

 

Dan blijf je aan het verdedigen, bestrijden,  

afweren, vluchten.  

 

Dan is er altijd iets waarvan je weg wil,  

waar je geen vrede mee kan hebben.  

 

Zie de wonden, realiseer je dat er pijn is geleden  

- en heb vrede.  

Vrede die niet aan pijn voorbij gaat.  

 

Pijn niet uit de weg te gaan,  

dat is nog steeds de houding van Jezus.   

 

Hij heeft nog steeds een open oog  

voor de pijn van de mensen.  

Er is nog niets voorbij.  

 

De kruisiging is niet een betreurenswaardig ongeluk  

in het leven van een fantastisch mens geweest,  

gelukkig geneutraliseerd  

door de opstanding uit de dood. 

 

De leerlingen van Jezus zitten dicht en  

kunnen geen nieuwe dingen opnemen.  

 

Maar Jezus maakt hen weer ontvankelijk  

voor de nieuwe ervaring van zijn werkelijkheid.  

 

Jezus die als nabij ervaren kan worden 

maar op een manier waar zij 

geen ervaring mee hebben. 

 

Hij wil dat zij opengaan en de kramp loslaten.  

 

Dat hoort ook bij Pasen, vind ik,  

toen maar ook nu:  

kiezen waardoor je je laat aansturen,  

kiezen waardoor je je blik laat bepalen.  

 



De angst, de zorg, de zwarte blik op het gebeuren,  

de eeuwige concentratie op het slechte nieuws.  

Want goed nieuws is geen nieuws, zoals de journalisten zeggen.  

 

 

Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk  

hoeveel pijn ze hebben en  

hoezeer ze gewond zijn,  

doordat hij zijn eigen wonden laat zien.  

 

Opdat zij open gaan,  

pijn niet meer uit de weg gaan,  

maar ontvankelijk worden  

voor de nieuwe aanwezigheid van Jezus.  

 

Het hebben van vrede heeft te maken  

met het erkennen van pijn.  

 

Het ligt in de, laat ik maar zeggen,  

nieuwe lijn van Jezus,  

dat wij onze kwetsbaarheid niet wegduwen,  

niet achter harde muren in ons hart wegbergen,  

maar erkennen.  

En dan kunnen angst en onvrede hun bepalende kracht verliezen.  

 

 

---ontvankelijk worden: leefwereld--- 

 

Dat Jezus deel van hun leefwereld is,  

voor hun toekomst,  

dat moeten zij nog aanvaarden,  

daar moeten zij ontvankelijk voor worden.  

 

Hij is niet gewoon een lijk dat op wonderbaarlijke manier  

weer tot leven is gewekt,  

er is rond Jezus een nieuwe vorm  

van aanwezigheid,  

waar je eerst nog ontvankelijk voor moet worden.  

 

Hij is er niet en hij is er wel.  

Je kent hem wel en je kent hem niet. 

Hij wekt vertrouwen en hij maakt je bang. 

 

Een vorm van aanwezigheid die nog niet  

bij de beschikbare realiteiten en voorstellingen hoort.  

 



En die kracht van zijn aanwezigheid  

is niet alleen voor dat clubje van mensen  

die bij hem waren,  

die kracht heeft een ingebouwde beweging  

om alle mensen aan te raken.  

Jullie zijn getuigen, zegt Jezus aan het eind van deze ontmoeting.  

 

 

---ontvankelijk worden: schriften--- 

 

Lk heeft drie paasverhalen:  

de vrouwen bij het graf,  

de twee op weg naar E,  

en deze ontmoeting met de apostelen.  

 

Maar wat in alle drie verhalen naar voren komt:  

de verwarring wordt pas minder  

als de een tegen de ander zegt:  

wat waren ook al weer de woorden van de Schriften?  

 

Wat had hij ook al weer altijd tegen ons gezegd?  

 

Dat zeggen de twee lichtgestalten tegen de vrouwen,  

dat zegt de onbekende derde  

die zich ineens bij de twee  

op weg naar Emmaus voegt,  

en hier is het Jezus zelf die naar de Schriften verwijst.  

 

Daar zit een stijgende lijn in:  

steeds meer aanwezigheid van Jezus zelf.  

 

Hij komt dichterbij, wil Lukas zeggen.  

Door de blik in de schriften worden zij ontvankelijk  

voor de aanwezigheid van Jezus.  

 

Die ontdekking: het was geen zinloze weg,  

het was een weg naar vrijheid,  

naar het licht, naar toekomst.  

 

Maar om dat te kunnen zien, moet je blijkbaar wel  

uit je angst gehaald worden en  

moet je pijn toelaten.  

 

Vrede met jullie!  

 

 

---ontvankelijk worden: gemeenschap--- 



 

Ja, en dan is er nog iets met  

die nieuwe aanwezigheid van Jezus.  

 

Als je deze tekst, en de voorafgaande paasverhalen leest,  

dan valt op dat Jezus altijd daar verschijnt,  

waar men over hem in gesprek is.  

 

Nergens vertelt Lukas dat Jezus er ineens was  

terwijl ze het over heel andere dingen hadden.  

 

Het lijkt er op dat de nieuwe aanwezigheid van Jezus  

vooral daar te bespeuren valt  

waar mensen met elkaar spreken  

over Jezus.  

 

Maakt niet uit of ze het over de blijdschap,  

de verwachting,  

de hoop of de teleurstelling hebben  

die ze voelen.  

 

Maar waar ze het met elkaar over Jezus hebben  

en zijn betekenis voor hen,  

daar is blijkbaar de kans groot  

dat hij er ineens blijkt te zijn.  

 

Meer aanwezig dan je  

voor mogelijk had gehouden. 

 

Hij is ineens bij de twee op weg naar Emmaus,  

hij is hier ineens terwijl ze over hem praten.  

 

Zo worden zij ontvankelijk voor  

de nieuwe aanwezigheid van Jezus.  

 

Ik neem dat mee naar vandaag:  

waar wij over Jezus spreken,  

waar wij onze gedachten op hem richten, 

waar we ons afvragen en elkaar vertellen  

wat we in hem zien,  

onze verwachting, hoop, of onze teleurstelling,  

maakt niet uit,  

daar worden wij ontvankelijk  

voor het geheim van zijn aanwezigheid nieuwe manier.  

 



Misschien kunnen we dat ook wel naar elkaar uitstralen,  

of, wie weet, zeggen, als het past:  

Vrede met je.  

 

Zodat we het verhaal van het leven niet kwijtraken.  

En ontvankelijk blijven voor het licht van Jezus. 

 

 

Amen 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 650   De aarde is vervuld... 
 


