De Emmaüsgangers...lopen met Jezus
Toen Jezus was doodgegaan aan het kruis, waren zijn vrienden bang en heel verdrietig.
Bang, omdat ze dachten dat ze misschien ook wel zouden worden opgepakt door de soldaten,
ze waren tenslotte vrienden van Jezus. En verdrietig, omdat al het mooie dat ze met Jezus
hadden nu voorgoed voorbij was. Een van de vrienden die Kleopas heette, zei: ‘Ik blijf hier niet
zitten. Ik ga naar huis. Het verandert allemaal toch niet.’‘Ik ga met je mee’, zij een ander. En daar
gingen ze. Van Jeruzalem naar Emmaüs, waar zij woonden; een lange weg van tien kilometer.
Onderweg praatten ze met elkaar over wat er gebeurd was. Een vreemde man kwam plotseling
tussen hen in lopen; ze liepen verder met zijn drieën. Deze vreemde man vroeg: ‘Waarover
praten jullie?’

Ze begrepen echt niet waarom hij deze vraag stelde. Zou die vreemde man dan de enige zijn die
niet wist wat er in Jeruzalem met Jezus was gebeurd? Zou hij dan niet weten dat hun vriend Jezus
gedood was aan het kruis? Het was nog maar drie dagen geleden gebeurd.
‘Weet u dan niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?’, vroegen ze Hem.
De vreemde man vroeg: ‘Wat dan?’ Kleopas vertelde: ‘Ze hebben onze vriend Jezus vals
beschuldigd. Ze dachten dat hij ons zou bevrijden van de Romeinen, die de baas spelen.
Maar Jezus wilde helemaal niet vechten en oorlog voeren. Hij wilde ook niet zelf de baas spelen.
Hij wilde alleen maar laten zien hoe mensen liever en beter met elkaar kunnen omgaan. Hij
heeft ons geleerd wie God is. En daarom - ja echt alleen daarom - hebben ze Hem te pakken
genomen en aan het kruis dood laten gaan. Ze hebben Hem in een graf gelegd met een grote
steen ervoor. Nu hebben een paar vrouwen gezegd dat ze Jezus weer hebben gezien. Maar dat
geloof je toch niet?! Dat is te mooi om waar te zijn.’
Toen zei de vreemde man: ‘Begrijpen jullie het dan niet? Je weet toch wat de profeten gezegd
hebben over Jezus. Ze hebben toch voorspeld dat de Messias moest lijden. En je kent toch alle
verhalen van Jezus? Dat hij nooit opgaf, en altijd opnieuw begon! En jullie kennen toch ook het
verhaal wel van Noach en de regenboog aan de hemel? Dat God daarmee wil zeggen, dat Hij de
mensen nooit meer verlaat! Jezus zei toch, dat God altijd doet wat hij heeft beloofd. En wat heeft
de God van Jezus beloofd? Juist! Dat Hij zijn Zoon weer zou laten verrijzen! Of geloven jullie dat
ook niet?’ De vreemde man zuchtte diep...Kleopas voelde zich al een stuk minder verdrietig. Hij
zei: ‘Oh, we zijn er. Dit is ons huis. Heeft u misschien zin om samen met ons te eten. Het wordt al
donker en dan is het ook niet fijn om alleen verder te gaan.

Dat wilde de vreemde man heel graag. Hij ging mee.Ze gingen aan tafel en toen nam de
vreemde man het brood in zijn handen. Hij sprak de zegen uit en dankte God. Hij brak het
brood en gaf het aan hen. Toen - ineens – hadden ze het door: ze herkenden Hem. Ze zagen
het echt! Het was Jezus.Meteen verdween Jezus weer uit hun midden. Ze renden nog naar
buiten ... maar ze zagen Hem niet meer. Dit moesten ze aan de anderen gaan vertellen: snel
terug naar Jeruzalem.Ze vertelden aan hun vrienden wat er allemaal gebeurd was. Nu wisten
ze het heel zeker. Jezus is niet dood. Hij leeft en is nog steeds dicht bij zijn vrienden. Ze
hadden Hem herkend toen Hij het brood in stukken brak en uitdeelde. Ze konden wel dansen
van blijdschap!

