
3e Zondag van Pasen 30 april 2017 

Lezingen: Handelingen 2, 14 + 22-32; 1 Petrus 1, 17-21 en Lucas 24, 13-35 

U krijgt vandaag twee preken. In de 1e lezing horen we de eerste preek van 
Petrus op de Pinksterdag. Vol van het vuur van de Geest getuigt Petrus, dat de 
gekruisigde Jezus door God uit de dood tot leven is opgewekt volgens de 
Schriften. En hij citeert twee psalmen, die hiervan getuigen dat God Hem heeft 
doen verrijzen. En in de 2e lezing houdt Petrus ons voor, dat geloof in God, Die 
Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook hoop op God betekent. Daar zullen we in 
de 2e preek nader bij stilstaan. Beginnen we deze viering met uit te spreken, dat 
we tekort geschoten zijn in hoop en vertrouwen op God, vragen we om vergeving 
en bidden we: Heer, ontferm U. 

Dit evangelie brengt ons weer terug naar de eerste dag van Pasen. Twee 
leerlingen van Jezus gaan van Jeruzalem terug naar hun dorp Emmaus, een tocht 
van een paar uur. Ze zijn teleurgesteld en hebben de hoop opgegeven. Aan een 
vreemdeling vertellen ze, wat er met Jezus gebeurd is, een profeet machtig in 
woord en daad. Ze zijn Hem enthousiast gevolgd, maar Hij is ter dood 
veroordeeld en gekruisigd en nu is Hij al drie dagen dood en begraven. En wij 
leefden in de hoop, dat Hij Israel zou verlossen. Ze waren vol hoop, maar daarvan 
is niets meer over, ze zijn totaal ontgoocheld en teleurgesteld. 

Mensen zonder hoop, dat is ons niet vreemd: we zien ze overal om ons heem en 
wellicht horen we er zelf ook bij. Na de 2e wereldoorlog leefden velen in de hoop: 
nooit geen oorlog meer. En dat is in Europa ook aardig gelukt. Op een enkele 
uitzondering na is er de laatste 70 jaar geen oorlog meer geweest en de welvaart 
en techniek zijn enorm toegenomen. Maar al gauw was er de koude oorlog met 
de Sovjet Unie. Toen de muur viel leefde de hoop weer op. Maar ook deze hoop 
werd teleurgesteld. Er kwamen zeer langdurige oorlogen in het Midden Oosten 
en in enkele landen van Afrika. En het geweld kwam ook bij ons door de vele 
terreurdaden en door de stroom van vluchtelingen, die velen als een bedreiging 
van onze welvaart en van onze eigen waarden zien. In plaats van hoop is er veel 
angst, veel somberheid en boosheid. 

En wat te denken van mensen die al jarenlang in burgeroorlogen moeten leven. 
Mensen die hun dierbaren verloren hebben door oorlogsgeweld of door 
verdrinking, mensen, die alles verloren hebben en moeten leven in vluchtelin-
genkampen of in Europa op muren stuiten en niet welkom zijn. 

Net als de leerlingen van Emmaus leefden we in de hoop, dat het met Jezus 
Christus anders zou worden. Maar het gaat met de Kerk hard achteruit, er zijn 
steeds minder mensen die nog vertrouwen in de kerk hebben. In navolging van 
de eerste leerlingen wordt er nog steeds verkondigd, dat Jezus verrezen is, maar 
voor velen is dit geen reden meer om hoopvol vooruit te zien. 

En toch, hoe ontgoocheld die leerlingen van Emmaus ook waren, ze zijn toch tot 
geloof en hoop gekomen. Het evangelie laat zien dat het een heel proces geweest 
is. Ze hadden al van horen zeggen via een paar vrouwen, dat het graf leeg was en 
dat engelen gezegd hadden, dat Hij verrezen was. Maar dat bleek niet voldoende. 
Vervolgens horen ze van een vreemdeling, dat de Schriften al aangeven, dat de 



Messias lijden en dood moest ondergaan, maar dat zijn dood niet het einde zou 
zijn, maar doortocht naar zijn heerlijkheid, om het rijk van God te laten komen. 
Ze beginnen er warm van te worden. Maar als ze met Hem samenzijn, herkennen 
ze Hem in het breken van het brood. Dan gaan hun de ogen van het geloof open 
en vol hoop en enthousiasme gaan ze terug naar de andere leerlingen in 
Jeruzalem. Pas in de persoonlijke ontmoeting met de Heer komt de hoop weer 
terug. 

Kan dit ook niet voor ons de weg worden om opnieuw te kunnen hopen? Ook 
voor ons geldt dat we niet tot geloof komen, als we het alleen van horen zeggen 
moeten hebben. We zullen moeten luisteren naar de Schriften en vooral naar het 
Evangelie, waar Jezus verkondigt dat het rijk van God nabij is gekomen. Maar 
Jezus benadrukt ook, dat dit rijk van God niet zomaar uit de hemel komt vallen. 
In zijn eigen leven zien we hoe Hij stoot op tegenstand en hoe Hij gekruisigd 
wordt en gedood. Maar Hij benadrukt dat dit rijk van God sterker is dan alle 
machten van het kwaad, ja zelfs sterker is dan de dood. En Hij houdt zijn 
leerlingen voor, dat ook zij te maken krijgen met tegenstand, met allerlei 
rampen, oorlogen en vervolging. Maar Hij belooft ze ook: als je al die ellende 
meemaakt, heft dan je hoofden omhoog, want jullie verlossing is dan nabij. Wie 
in Mij gelooft, zal leven ook door de dood heen. 

Maar naast het luisteren naar de Schriften is het ook belangrijk, dat we de Heer 
zelf ontmoeten en met Hem omgaan in gebed en vooral ook in het vieren van de 
Eucharistie. Dan kan ook bij ons het licht van het geloof doorbreken en kunnen 
we Hem herkennen in het breken van het brood. Dan krijgen we ook de ervaring 
dat Hij leeft, dat Hij komt in onze harten. Dan kunnen ook wij komen tot de hoop, 
dat wij altijddurend met Hem in liefde verbonden blijven, ook door de dood 
heen. Dan worden we net als die leerlingen van Emmaus mensen van hoop en 
kunnen we van onze hoop getuigen. 
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