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Wie draagt ons en 
hoedt ons en omarmt 
ons, wie anders dan U, 
Geest van God. 
 
 
 
 
 

Inleidende woorden… 
Lieve mensen, van harte welkom hier in deze kerk in de dienst die we de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen. In het bijzonder onze gasten. 
Vandaag gedenken we de mensen die ons nabij waren en met wie wij het 
leven deelden. Er is afscheid genomen maar dat betekent niet dat het 
voorbij is. Afscheid nemen duurt langer dan een paar maanden. En daarom 
zijn we ook hier, samen. Ook omdat we van nabestaanden weer een beetje 
voortbestaanden moeten worden. En soms is dat zwaar en moeilijk en soms 
is het wat lichter en luchtiger. In het gemis herdenken wij en noemen wij 
hun namen vandaag. In de geborgenheid van God en in zijn Geest die ons 
met elkaar verbindt.  
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Voor al diegenen ook van wie de naam niet genoemd wordt. Mensen uit 
onze eigen kring, familie, vrienden, liefdes. Mensen van toen en nu, van hier 
en ginds. De dood is het grootste verdriet God, denken we. Een vloek soms. 
En toch zal de dood het niet winnen, zeggen we hoopvol. U haalt hen door 
het donker, naar grenzenloos leven. En als wij dat niet kunnen begrijpen 
God, wees dan met ons, doorbreek het gemis met licht dat niet te doven is.  
 

Lezing:  
Lukas 24, 13- 35  
 

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp 
dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze 
spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met 
elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen 
mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij 
vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber 
gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan 
de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er 
gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in 
de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders 
hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in 
de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het 
de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele 
vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen 
vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze 
kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen 
zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan 
en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze 



niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo 
traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd 
hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie 
binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over 
hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 

28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij 
verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet 
te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten 
einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan 
tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf 
het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij 
werd onttrokken aan hun blik.32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde 
ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons 
ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar 
ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is 
werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 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. 
 

P R E E K  
 

Gemeente van God, lieve mensen,  
 
Bij Tante Tryn in de keuken, boven het fornuis, hangen een aantal briefjes. 
Bij anderen hangen er recepten, bij haar wijze briefjes. En elke keer als ik bij 
haar ben dan lees ik ze even. Op een van die briefjes staat: ‘Begraaf je 
verdriet niet in de grond’.  
 
Wijze woorden. Want verdriet kun je niet meebegraven. Verdriet is een 
wond. Een wond die verzorgd moet worden. Schoongemaakt en soms een 
lapje er op. Verdriet vraagt tijd en aandacht maar ook verstandig omgaan 
met jezelf. Begrijpen wat er met je gebeurt. Verdriet vraagt om een 
omgeving van geduldige mensen. Mensen die betrokken zijn. Of soms een 
vreemde aan wie je je verhaal kwijt kunt. Mensen erbij betrekken dus. En 
soms mensen de deur wijzen. Mensen waar je niks aan hebt. Verdriet is 
zoeken naar wie en wat je echt kan helpen.  
 
Ik lees jullie de rest van Trynke’s tekst.  
 
‘Wie ooit geluk in liefde vond,  
begraaft verdriet niet in de grond  
maar houdt de stille vlam aan het branden  
en warmt daaraan zijn lege handen.’ 
 
Verdriet en ontzetting kun je niet zomaar wegleggen en doorgaan met het 
leven. Verdriet moet je soms uithouden. En er een visioen van hoop en 
liefde naast leggen. Een visioen dat van elders komt. Licht dat van buiten 
naar binnen valt en ons zacht maakt. Licht dat ons doet geloven dat de 
dood niet het laatste woord heeft. Betere troost heb ik niet.  
 
Soms denk ik dat ik ze zie fietsen, of in de auto voorbij zie komen. Maar dat 
kan niet meer. En als het al wat langer geleden is, is er het gevoel dat ze 
‘terugdenken’. Vooral bij heel dierbaren. Ik heb dat vaak met mijn moeder. 
Soms voel ik haar glimlachen, soms voel ik van die kleine geschenken, 



hoop, liefde, het gevoel dat ze trots op me is. Op de een of andere manier 
gaat dat nooit over, het wordt alleen maar sterker, terwijl ze toch al zo lang 
geleden gestorven is. Ze is aan het doorgaan, aan het doorleven.  
 
Ik heb gekozen voor het verhaal van de Emmausgangers (Lukas 24,13-35). 
Omdat wij zo op hen lijken. Die mensen van toen op ons nu - en wij op hen 
toen. Zij lopen rond met een brok in de keel, en wij ook. Zij en wij hebben 
gehoord van een leeg graf maar wat moet je daar mee. Zij hebben hun 
geliefde niet terug. En wij ook niet. De Emmausgangers waren mensen 
zoals u en ik. Die het moeilijk vinden om verlies te dragen en te moeten 
accepteren.  
 
In de dagen dat Lukas zijn evangelie schrijft, ruim veertig jaar na de dood 
van Jezus, getuigt hij van de verrijzenis van Jezus. Maar tegelijkertijd vertelt 
hij van de verwarring en de vertwijfeling bij de leerlingen. Jezus is 
gestorven, hij is er niet meer. En ze wenden zich af van Jeruzalem. Oei, 
schrik. Alle verhalen over Jezus vertellen altijd over mensen die een 
opgaande beweging maken, ze stijgen op naar Jeruzalem.  
 
Maar nu even niet, de leerlingen dalen af, glijden af, ze gaan het dal in - 
neerwaarts. Hun verhaal kun je lezen als een verhaal van verdriet en rouw, 
van worsteling en zoeken, hoe nu verder. Van alles achterlaten en Jezus 
volgen, tot het gevoel met lege handen te staan. In hun ontreddering 
vertellen ze onderweg aan een vreemde wat er gebeurd is, en hun diepe 
teleurstelling is duidelijk merkbaar. Maar Lukas vertelt meer. Lukas vertelt 
hoe de leerlingen de weg gaan van duisternis naar licht, van ogen die 
verhinderd zijn te zien, naar ogen die worden geopend. Dat kantelpunt. Die 
weg terug naar Jeruzalem, die opgaande lijn.  
 
En gaandeweg ontstaat er wat meer ruimte. Ruimte van binnen. En ze 
luisteren naar de oude verhalen over de Messias, de Verlosser. En ze voeren 
diepe en ernstige gesprekken. En er begint iets te dagen. Vreemd en 
onwerkelijk nog. Over een Messias die de weg van dood naar leven laat 
zien. En als de vreemdeling het brood zegent, breekt en deelt, herkennen 
ze in hem de Heer. En op hetzelfde ogenblik verdwijnt Hij uit hun ogen 
maar de Emmausgangers zien met nieuwe ogen. Jezus is voortaan nabij, in 
het verhaal van zijn leven, in het breken van het brood, overal waar zijn 
Geest gevoeld en ervaren wordt. In het Nachtmiel dat wij hier straks vieren.  
 
Die herkenning, kunnen wij dat ook? Misschien, dat is niet te zeggen. 
Misschien zijn je ogen vertroebeld door tranen, misschien ben je nog te 
ontredderd. Misschien ook niet. Beide zijn goed. Wij gaan de weg die we 
gaan, en we bidden dat ons gegeven wordt wat we nodig hebben, soms stil 
en innerlijk, soms een luisterend oor, soms een herinnering delend, soms 
een wandeling, een lach, een traan van iemand die meehuilt. We bidden dat 
we door God gedragen worden, ook als we soms ontroostbaar zijn.  
 
Amen.  
 

 


