
Luk. 24, 13-35 - preek - NGKE -11-9-‘16 
(In gesprek…1) Waar de mond van overloopt… 

Helemaal gemist… 
Die vrijdag gaat hij vroeg naar zijn akker buiten de stad. 
Om op de laatste dag voor het Pesachfeest nog net het laatste onkruid weg te 
kunnen halen.  
De klus is goed te overzien. ‘Vanavond zal ik wel op tijd thuis zijn’, denkt hij. 
‘Ja, zo kan hij zijn akker tijdens het feest tenminste met een gerust hart laten liggen 
en hoeft hij er niet meer aan te denken. 
Een mens moet wat doen om rustig te kunnen feestvieren!’ 

Het viel hem tegen die dag. Lang en hard gewerkt, en toch niet af. 
Nu moet hij zondag wel terug om het af te maken. 
Hij vertrekt snel naar huis om voor zonsondergang binnen te zijn. 
‘Tsjonge, wat is het druk bij de poort!’. 
Hij kan zien dat er weer een executie is geweest. 
Al eerder op de dag, want één van de kruisen is alweer leeg. 
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Snel probeert hij er aan voorbij te lopen.  
Hij wil er eigenlijk niets van zien. 
Moe van de Romeinse bezetters en hun wreedheden. 
Meer gruwelijke beelden kunnen er bij hem niet meer bij 
Het zou hem zijn feeststemming maar bederven. 

De volgende dag dwaalt hij tijdens het eten weg met zijn gedachten naar zijn akker. 
‘Hè beroerd dat ik het niet afgekregen heb gisteren. Nu moet ik er steeds aan 
denken.’ 
Nou ja, vandaag kan hij er toch niets aan doen.  
Hij zal er morgenvroeg heen gaan. 
Dan kan hij het de rest van de feestperiode laten rusten, tenminste. 

De volgende ochtend staat hij heel vroeg op. 
Het begint net licht te worden. 
Toch zijn er al meer mensen wakker. 
Bij de poort haast zich een groepje vrouwen langs hem naar de executieplaats. 
Vreemd hoor, wat hebben mensen daar nu op dit tijdstip te zoeken. 
Zo’n naargeestige plek met in de buurt niet anders dan graven. 

Die dag is een goede dag. 
Hij krijgt het werk gemakkelijk af en vertrekt vroeg in de middag alweer naar de 
stad. Eindelijk kan hij echt van het feest gaan genieten. 

Die dag gaan er wonderlijke geruchten rond over de prediker Jezus van Nazareth.  
Hij had wel meer van de man gehoord. 
Hij is vrijdag gekruisigd, zegt men, maar zou vandaag weer levend gezien zijn. 
Weer levend rondlopen na een kruisiging! 
Maar dát zal toch niet. 
Dat is gewoon te mooi om waar te zijn! 
… 

Van horen zeggen 
Er vlak bijwonen maar het niet zelf meemaken. 
Dat zal in het Jeruzalem van toen ook gebeurd zijn. 
Inwoners die Jezus niet kenden, of druk waren met andere dingen. 
Die niet bij de kruisiging waren en zeker niet bij opstanding. 
Die pas later hoorden wat er gebeurd zou zijn. 
En het dus van ‘horen zeggen’ hebben. 
En als je dan zo’n verhaal van anderen hoort, zul je het dan geloven? 

Wij lijken op die man van dit verhaal hè. 
We hebben het allemaal van horen zeggen. 
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Mama vertelde het ons toen we kind waren, op school hoorden we de verhalen van 
de meester. 
Maar zul je ze nog geloven als je eenmaal volwassen bent? 
Wel mooi, maar waar? 

Je moet het gezien hebben om het te kunnen geloven. 
Ja zo werkt het toch? 
Dat kun je vandaag wel merken. 
’t Is vandaag 11 september… weten jullie het al? 
9-11 zeggen de Amerikanen. 
Juist, 15 jaar geleden is het vandaag al weer. 
Dat was indrukwekkend hè. 
Wie weet nog waar zij was toen het gebeurde? 
Hoeveel slachtoffers waren er? …  
Als je er nog niet bij was weet je het vast ook wel, 
dan heb je het later gehoord. 

Hoeveel bootvluchtelingen zijn er de afgelopen drie jaar omgekomen? 
… 

Meer dan 10.000! Da’s meer dan drie keer zoveel. 
Niet zomaar een wild verhaal. Deze cijfers komen van het Hoge commissariaat voor 
de vluchtelingen. Een andere organisatie schat het aantal zelfs op 30.000 in veertien 
jaar tijd. 
Dus het zou kunnen zijn dat er in de tijd na 9-11 alleen al op zee tien keer zoveel 
vluchtelingen omgekomen zijn als mensen in de TwinTowers. 

Toch weten we het ene heel goed, we zagen het a.h.w. voor onze ogen gebeuren.  
Het andere weten we veel minder, want we hebben het niet zelf gezien. Alleen zo nu 
en dan er iets over gehoord en iets over gelezen gelezen.  
We weten dat er een probleem is, maar dat het zo groot is?  
Al is de ramp veel groter, we weten er minder van. 
Zelf zien maakt kennelijk veel meer indruk op ons 

Zien en geloven 
Weet je, geloven was zelfs moeilijk voor mensen die er bij waren 
Kleopas is een van Jezus’ leerlingen. 
Hij heeft de kruisiging met eigen ogen gezien, 
maar hij haalt er een heel andere boodschap uit. 
Dat komt omdat hij maar een deel van het plaatje ziet: 
tot de kruisiging. 
Dat komt door wat hij van zijn meester Jezus verwachtte. 
Hij dacht dat Jezus de bevrijder van Israël zou zijn, de messias 
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Waarschijnlijk iets met legers en het verjagen van Romeinen.  
Met Jezus als Koning, net zoals in de tijd van van koning David. 
In ieder geval kon hij zich niet voorstellen dat je door zo’n marteldood, 
de hele wereld kunt bevrijden van zijn grootste vijanden. 
Niet van de Romeinen, 
maar van zonde en dood. 

En dat de Messias, dan koning van de hele wereld zal zijn. 
Niet alleen van Israël. 
Dat paste gewoon nog niet in zijn voorstellingsvermogen. 
Al was het hem al eerder verteld door Jezus, 
het was niet bij hem blijven hangen. 
Dus toen hij de kruisiging zag, begreep Kleopas dat als iedereen toen: ‘dit is het 
einde!’ 
‘Jezus uit Nazareth is toch de Messias niet.’ 
Onbegrijpelijk, hij had dat echt gedacht! 
Maar ja, hij had de kruisiging met eigen ogen gezien. 
Ook de verhalen van de vrouwen die morgen veranderen niets aan zijn zienswijze. 
Zelfs niet als die de boodschap van de engelen noemen. 
Nee, wij hebben Jezus niet gezien, hij zou toch zeker naar ons toegekomen zijn!, 
denken zijn leerlingen. 

Eerst zien dan geloven? 
‘Eerst zien dan geloven?’  
Zelfs dát gaat niet op bij deze twee leerlingen. 
Zij praten met de Heer Jezus, maar zij herkennen ‘m niet terwijl hij naast hen loopt! 

De Heer Jezus noemt Kleopas en zijn metgezel dwaas (dom) (25) 
Te traag van begrip om dit kunnen bevatten. 
En te klein van vertrouwen (traag van hart) om het echt te kunnen geloven. 

Maar zij toen waren echt niet dwazer dan wij nu.  
Het kan ons ook gemakkelijk gebeuren.  
Dat wij de Heer Jezus niet zien zitten. 
Zelfs al zijn we met Hem opgegroeid. 
We begrijpen het niet, we vertrouwen het niet. 
Er zijn zoveel mensen die niet meer in Hem geloven, 
dat wij ook beginnen te twijfelen. 
We zijn gevoelig voor wat anderen zeggen, nou! 
We gaan het ‘anders zien’, zeggen we dan. 
Maar we willen eigenlijk zeggen dat we het niet meer zien. 
Net zoals Kleopas. 
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Hulp van de Heer 
Wat doet de Heer Jezus hier nu aan? 
Hij loopt niet bij hen weg, teleurgesteld over zoveel gebrek aan vertrouwen.  
Hij doet drie dingen  (T.O.V.): Tegenspreken, laten Ontdekken, Volhouden (blijven).  

1. Tegenspreken 
Kleopas heeft iemand nodig die hem tegenspreekt. Hij denkt: ‘ik zie het zo goed’. 
Jezus laat hem zien dat hij juist te weinig overziet en het dus helemaal verkeerd 
begrijpt. Hij heeft een heel verkeerd beeld van de Messias -hij denkt dat de Messias 
kan alleen maar met geweld kan overwinnen-  dat belemmer zijn zicht. Tsja, dat snap 
je de kruisiging niet. De Heer maakt hem duidelijk dat Hij juist moest lijden. 
Omdat Kleopas het niet kan bevatten, haalt de Heer eerst gedachten bij hem weg om 
ruimte te maken voor een ander idee. 
Wij hebben het haast nog meer nodig dat iemand ons tegenspreekt. Onze generatie 
denkt namelijk heel wijs te zijn. En het ware daarvan is dat we ook veel kunnen 
begrijpen. Alleen we kunnen niet álles snappen en hebben Jezus nodig die ons 
tegenspreekt over sommige ideeën die wij hebben. Hij helpt ze ons weg te doen 
zodat er ruimte komt voor andere voor begrip voor de Heer Jezus…en we weer 
vertrouwen in Hem krijgen. Als wij met hem in gesprek willen, wil Hij dat ook bij 
ons doen. 

2. (Zelf) ontdekken 
Daarna laat Jezus het hun zelf ontdekken. Hij vertelt niet alleen maar dat het zo is, 
maar laat ook zien dat het er in de Bijbel al heel lang over deze messias gaat. De 
gedachte van winnen door middel van lijden is in de bijbel nog niet zo gek. Hij laat 
ze het a.h.w. ‘zien’ dat wat er de Messias gebeurde helemaal in de lijn van de 
verwachting ligt. 
Die uitleg hebben wij ook nodig om te ‘zien’ dat wat Jezus doet een heel andere 
manier van winnen is dan wij kennen. 
Dat moeten we in gesprek met de Heer (de Bijbel) a.h.w. zelf gaan ontdekken door 
de gedachtenwereld van de bijbel goed te leren kennen. 

3. Volhouden 
Jezus blijft zelf bij hen. Hij loopt niet teleurgesteld bij hen vandaan als Hij hoort dat 
ze er niets van begrepen hebben. Hij blijft zelfs langer dan nodig is voor de uitleg. 
Lang genoeg totdat ze Hem kunnen gaan ‘zien’.  
En dat is pas zo als ze met Hem aan tafel gaan. 
We zouden het niet direct denken, maar Jezus (ver)blijft ook zo bij ons. Meer dan 
wij denken woont Hij door zijn Geest in ons persoonlijk en gezamenlijk. Hij geeft 
ons ook aan elkaar: waar twee of drie in zijn naam samen zijn, daar is Hij er ook 
(Mat. 18,20). Als wij met elkaar in gesprek gaan, samen bijbel lezen en samen 
bidden, zullen we ontdekken dat we met de Heer in gesprek raken. Hij spreekt met 
ons door de anderen heen. 
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Conclusie 
We leven in een wereld waar elke dag veel nieuwe ideeën geboren worden.  
Dat is mooi, het laat zien waartoe we in staat zijn. 
Maar onze eigen ideeën kunnen ons zicht op de Heer vertroebelen. 
Daarom gaan we dit jaar met elkaar in gesprek vanuit de Bijbel. 
Dus ook met de Heer… Dat biedt tegengewicht aan onze eigen ideeën en dat maakt 
ruimte voor vertrouwen, voor geloof. 

We zeggen wel eens: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. M.a.w. we 
praten over de dingen die ons hart hebben. 
Ik denk dat het ook andersom werkt:  waar de mond van overloopt, daar raakt het 
hart vol van. 

En als ons hart vol van de Heer Jezus. 
Dan is er minder ruimte voor verkeerde ideeën 
en meer reden voor lof. 

En dat is pas echt t.o.v.                                                                                   Amen.
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