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DE EMMAÜSGANGERS 
 

Zingen: Ps. 72:4 en 7 

 

Schriftlezing en tekst: Lukas 24:13-35 

 

Zingen: Ps. 85:3 en 4 

 

Geliefden! De grondslag van het heil ligt in de eeuwigheid. Daar heeft een Drieënig God een 

weg uitgedacht, zodat een gevallen zondarengeslacht weer verzoend zou kunnen worden 

met Hem. 

Maar voordat dit heil kon worden toegepast aan de ziel van de zondaar waren er bij God 

dingen te doen. 

De heilsfeiten leggen hiervan getuigenis af. Het zou eerst Kerstnacht moeten worden. 

Vervolgens zou de Heere moeten lijden en sterven. Maar in de dood kon Hij niet blijven; 

neen, Hij zou de dood juist moeten overwinnen, opdat Zijn volk het leven zou ontvangen. 

Pasen leert ons dat de Heere de dood heeft overwonnen. Neen, de Kerk heeft geen 

gestorven Heere Jezus, al lijkt het er soms veel op; de Kerk heeft een opgestane Koning; een 

Koning Die triomfeert over dood, hel en graf. 

Ach, laat de wereld en de godsdienst de Heere dan maar dood verklaren. Laten de 

Romeinen en de Joden maar denken dat Hij niet meer leeft en voor altijd zal zwijgen. Laten 

zij maar een grote steen wentelen voor het graf, zodat – naar hun mening – de Heere daar 

altijd zal moeten blijven. Laten zij deze steen dan maar verzegelen. Laten zij er maar 

Romeinse wachters de wacht laten houden. Het zal alles niet baten. Hoe graag de wereld en 

de godsdienst de Heere het zwijgen op willen leggen, het zal niet gelukken. 

Op Paasmorgen zal Hij opstaan uit de doden. Dan zal de Zonne der gerechtigheid Zijn stralen 

helder laten schijnen. 

Immers daar heeft Hij getoond Overwinnaar te zijn over de dood. Hij betoonde zich sterker 

dan de dood. De dood werd door Hem ontkracht. 

Deze Zonne der gerechtigheid straalt nog. Of gij Hem nu doodverklaart of niet. Hij laat Zijn 

schijnsel uitgaan. Door deze Zonne der gerechtigheid wordt de Kerk verlicht. Daarom kan de 

Kerk de weg bewandelen die de Heere in Zijn Woord heeft aangegeven. De duisternis wordt 

door deze Zonne der gerechtigheid weggenomen. 

Ja, het aangezicht van deze Zon geeft vrijheid en licht voor alle oprechte harten. Deze Zon 

verwarmt eveneens de Kerk. De warmte van Zijn liefde doet hen in liefde ontvonken. Door 

de warmte van Zijn liefde worden zij bewogen en gaan uit tot Hem in aanvang en voortgang. 

Wat heeft de Kerk hier helaas weinig oog voor. 

Te weinig wordt gezien op deze Zon, op Paasmorgen opgestaan, en teveel wordt gezien op 

onszelf. Altijd probeert de mens grond en oorzaak bij zichzelf te zoeken. De godsdienstige 

mens zoekt of er geen goed in hem woont; hij probeert door middel van goede werken zich 

aangenaam te maken voor God. Hij zoekt het overal, behalve waar het gezocht moet 

worden: op de knieën bij de Heere. 

Maar niet alleen de godsdienstige mens staat hier schuldig. Ook het volk des Heeren. Hoe 

menigmaal leven zij niet uit dat wat eenmaal ondervonden werd, uit de bekering. Hoe 

menigmaal leven zij niet bij een gestorven Heere Jezus, maar niet bij Hem Die is opgestaan 

tot hun rechtvaardigmaking. Zolang de Kerk leeft uit een andere bron dan de opgestane 

Paasvorst, mist zij de verlichting en de warmte die de Zonne der gerechtigheid doet uitgaan. 
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De Kerk leert alleen te leven uit Hem Die is opgestaan. Nu zal Gods volk ook leren leven uit 

Hem. De Heere Zelf zal hen leiden naar de opstandingsmorgen. Zij mogen Zijn voetstappen 

leren drukken. Daar drukken zij allereerst de voetstappen die voeren naar Golgotha. O, 

hoeveel stenen van bezwaren kunnen er dan voor hen zijn. 

De Kerk is zo bevreesd dat zij nooit de Opgestane zal ontmoeten. Denk maar aan de vier 

vrouwen die op Paasmorgen heen gingen naar het graf. Spraken zij niet: “Wie zal ons de 

steen afwentelen van het graf?” Ja, al Gods volk leert zulke stenen, zulke hindernissen 

kennen voordat het Paasmorgen wordt. Daar heeft er een deze steen leren kennen: ik heb 

zoveel en zo zwaar gezondigd tegen een goeddoend God; hoe benauwd krijgt zulk een het 

niet; de banden des doods omknellen hem. 

Een ander heeft deze steen van bezwaar ontmoet: ’t  lijkt wel of de hemel van koper is; in 

zijn noden bidt hij tot de Heere, maar de Heere antwoordt niet. Hoe hij zijn nood ook klaagt 

aan de hemeltroon, er is een zwijgen. Immers het is de tijd des Heeren nog niet. Zulk een 

vreest dat er geen verandering voor hem zal komen; en als er geen verandering komt doet 

de Heere geen onrecht, weet hij. Zo strijdt zulk een door totdat de Heere het behaagt Zijn 

Zoon te openbaren. 

Een derde ervaart de aanvallen van de vorst der duisternis als een steen van bezwaar. Satan 

doet zijn felle aanvallen op de ziel op weg naar Jeruzalem. Hij probeert hen om te brengen. 

Onder deze aanvallen meent de Kerk nooit bij de opstanding aan te komen. Satan, uw 

aanklachten zijn waar, ik ben het niet waard; satan, uw beschuldigingen aangaande mijn 

ongerechtigheden bevatten waarheid. 

Ziende op zichzelf moeten zij dan klagen: een te groot zondaar; ik ben het niet waard om 

Paasmorgen te mogen leren kennen. Geliefden, de Heere houdt Zijn eigen werk in stand. Hij 

gaat voor de Zijnen de stenen van bezwaren wegnemen.  

Iedere ontdekte zondaar zal de Opgestane Levensvorst leren kennen. 

 

Voor elk, die in het duister dwaalt, 

Verstrekt deez’ Zon een helder licht, 

Dat hem in schâuw des doods bestraalt, 

Op ’t vredepad zijn voeten richt. 

 

Hij bewaart Zijn volk in leven en sterven. Hij verlicht hun levenspad, zodat zij in vrede 

voorwaarts kunnen gaan. 

 

Het levenspad van de Emmaüsgangers zal ook verlicht worden. Thans is er nog veel 

duisternis, veel onbegrip; maar de Heere zal ook hun voeten richten. Ziet, daar verlaten 

twee reizigers Jeruzalem. Ze keren terug naar hun woonplaats Emmaüs. Een klein plaatsje 

dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd ligt. In gedachten zien wij hen gaan. Wij kunnen 

zien dat zij bedroefd zijn. De oorzaak hiervan blijft ons niet verborgen als wij hun gesprek 

volgen. Waar gaat hun gesprek over? 

Wel, er zijn dingen in Jeruzalem gebeurd waar hun hart vol van is. Immers werd de Heere 

aan het vloekhout des kruises genageld. Maar dit gebeuren verstaan zij niet. Was Hij nu de 

Verlosser Die komen zou? Zou Hij hen niet verlossen uit de macht der boze? Zou Hij niet 

Koning over hen zijn? Welnu, in plaats dat dat alles geschied is, stierf Hij aan het kruis. Hun 

gesprek gaat over de Heere! Zijn wegen verstaan zij niet. Toch kunnen zij Hem niet loslaten, 

hun hart is ook na Zijn dood nog van Hem vervuld. De betrekking op Hem blijft! 
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Nu, al wandelend, moeten zij inleven wat de Heere eenmaal gesproken heeft: “Gij zult 

schreien en klaaglijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden”.  

Ja, zij schreien vanwege het feit dat Hij niet meer in het midden van hen is. Zij kunnen Hem 

niet missen, alles in hen gaat uit naar Hem. Hoe moet het ooit nog goedkomen, immers Hij 

is gestorven, dat wil zeggen: alles is voorbij! Hun hoop, hun verwachting is weg. Hoe zal dat 

in de toekomst moeten gaan? Neen, de blijdschap van de wereld delen zij niet, in tegendeel, 

zij zijn diep bedroefd. Maar het is een droefheid naar God. Deze droefheid zal de Heere Zelf 

eenmaal wegnemen; Hij zal de tranen van hun ogen afwissen. 

Ja, het woord eenmaal door de Heere gesproken: “Uw droefheid zal tot blijdschap worden”, 

zal weldra verstaan worden. 

De Heere is immers de ziel nabij die het om Hem te doen is. Terwijl zij op weg zijn naar 

Emmaüs, voegt zich een derde reiziger bij hen. Het is ons bekend wie de reiziger is. Maar de 

Emmaüsgangers hadden nog geen oog voor Hem. Nu zal de Heere de ogen van hen openen, 

zodat zij zullen zien dat de Christus moest lijden. Hij leert hen dat door deze weg van lijden 

en sterven de dood werd overwonnen. Zij ontvangen Goddelijk onderwijs! 

Deze reizigers waren bekend met de letter der Profeten, maar de inhoud was hen nog 

onbekend. Nu zou de Heere de inhoud hun bekend maken. 

Eerst vermaant de Heere hen. Terecht. Zij konden immers weten dat Hij naar drie dagen zou 

opstaan. Bovendien hadden zij gehoord dat enige vrouwen bij het graf geweest waren en 

het graf ledig gevonden hadden; tevens hadden engelen geboodschapt dat Hij leeft. 

De levende Koning Zelf moest Zich aan het hart van Zijn volk openbaren. De Heere gaat hen 

er op voorbereiden.  

Hij zei tot hen: “O, onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten 

gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in Zijn heerlijkheid 

ingaan?” En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde Hij hen uit, in al de 

Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. 

De noodzakelijkheid van Zijn lijden en sterven gaat de Heere meedelen. Uitvoerig heeft de 

Heere hen op de weg naar huis onderwezen dat de Christus moest lijden; hij moest 

gevangen genomen worden, Hij moest veroordeeld worden, Hij moest gekruisigd worden, 

Hij moest begraven worden. Ja, alles moest uitlopen op Zijn dood. 

Immers Zijn dood zou alleen betaling zijn voor de zonden. Door Zijn dood alleen zou de Kerk 

de zaligheid ontvangen.  

De Heere onderwijst hen. 

Terwijl de Heere hen onderwijst wordt hun hart brandende in hen. Hoe zou het ook anders 

kunnen? Immers Hij opende hen de Schriften. Het Woord werd levend in hun ziel. Nu gingen 

zij er iets van verstaan. 

De Heere opende; de inhoud van de Schrift werd hen duidelijk. De Heere wees op Zichzelf 

als de Weg, de Waarheid en het Leven. 

Ziet Emmaüsgangers, over Mij is al gesproken terstond na de zondeval. Toen er geen weg 

meer was van de zijde van de mens werd de weg gepredikt van uit de hemel. Immers de 

moederbelofte klonk tot de mensheid na de val in het Paradijs. Daar werd al beloofd dat Ik 

komen zou in de volheid des tijds om de verzoening aan te brengen. 

Hoe hebben de vaderen naar Hem uitgezien, hoe hebben de profeten over Hem mogen 

getuigen, hoe heeft de ziel van hen niet gejuicht toen zij door het geloof een oog op Hem 

mochten slaan. 

Wees ook niet de hele dienst des Heeren heen naar Hem, Die eenmaal komen zou? Sprak de 

offerdienst geen duidelijke taal? Wezen de ware profeten niet heen naar de Profeet? Wees 



P a g i n a  | 4 

 

de hogepriester niet heen naar de Hogepriester? Wees niet menig koning heen naar de 

Koning der Kerk? Ja, het gehele oude testament in al haar facetten wees heen naar Hem, 

Die in de moederbelofte beloofd was. 

Welnu, als Profeet heb ik de weg terug tot God verkondigd; maar velen hebben niet willen 

horen; velen verhardden zich; velen riepen: kruis Hem, kruis Hem. 

Als Priester heb Ik Mijzelf moeten offeren; na het volbrengen van dit Offer kon ik pas als 

Koning regeren over Mijn volk. 

Emmaüsgangers, om nu dit alles te bereiken was het nodig dat Ik het dal der vernedering 

betrad. Ja, bewandelde tot het einde, d.w.z. tot aan het hout des kruises. Daartoe moest Ik 

de eeuwige gelukzaligheid verlaten en geboren worden in een beestenstal. Daartoe moest 

Ik de dood sterven. 

Hoe moeilijk is deze weg te volgen. De discipelen verstonden deze weg niet, de vrouwen al 

evenmin en deze Emmaüsgangers ook niet. De Heere Zelf moet hen onderwijzen, hen leren 

hoe zij wandelen moeten. 

Maar wanneer de Heere door Zijn Woord en Geest gaat onderwijzen, wordt alles anders. 

Wat vroeger niet gezien werd, wordt dan gezien. Wanneer de Heere de ogen van Zijn volk 

opent, zien zij de noodzakelijkheid van het lijden. Dan krijgen zij de Heere lief, al heeft Hij 

geen gedaante noch heerlijkheid voor het natuurlijk oog. 

Dan hebben zij Hem hartelijk lief, omdat Hij door lijden en sterven het eeuwige leven heeft 

aangebracht. Ingeleid in het werk van Sions Borg en Middelaar, mogen zij weten dat dit 

lijden voor hen van oneindige waarde is. Hij ging de lijdensweg die zij hadden moeten gaan, 

Hij droeg de volle toorn Gods die op hen moest rusten. 

Dan mogen zij uit Zijn mond horen: “Ik voor u daar gij de eeuwige dood verdiend hebt”. 

Welk een wonder is het voor de Kerk wanneer de Heere dit hen gaat leren. Dan zinken zij 

weg in verwondering. O, Heere wat heeft U bewogen op zulk een neer te zien als ik ben? 

Dan heeft de Kerk geen ergernis aan het kruis. Deze weg van lijden en sterven spreekt wel 

van hun zonden en ongerechtigheden, immers om hun zonden moest hij haar betreden. 

Maar het afleggen van deze weg door de Heere spreekt ook van oneindige liefde voor Zijn 

volk. Dat alles heeft Hij voor hen over gehad. 

Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Ja, deze dingen moest Hij lijden, opdat het nog 

eens vrede zou worden voor Zijn kinderen. De Heere moet Zijn volk voorgaan in de staat der 

vernedering, hen de noodzaak ervan doen verstaan. Hij moet hen trekken, dan is er een 

nalopen. Maar als de Heere hen niet voorgaat, volgen zij niet in de staat der vernedering. De 

Heere moet hen wederbaren, maar ook vervolgens blijven trekken. 

Want een mens van nature, maar ook een kind des Heeren, wil buiten de vernedering om 

zalig worden. De mens wil wel een Jezus Die van vijanden verlost; hij wil wel met een 

triomferende Jezus door het leven. 

Daarom moet de Heere Zijn volk zo menigmaal bestraffen; zij hebben nog weinig begrip van 

het volgen. Willen zij een triomferende Jezus volgen, dan zullen zij eerst een Christus in de 

staat der vernedering moeten leren volgen. 

Daar gaat de Heere Zijn volk inwinnen. Hij gaat overtuigen dat dit de weg is. Hij opent voor 

hen de Schriften! Dan leert de Kerk zien dat het door de diepte gaat naar de Paasmorgen. 

Hoe rijk is het Goddelijk onderwijs. Wanneer dit onderwijs ontvangen mag worden, kan de 

Kerk de dichter nazingen: De opening van Uw woorden zal gewis, gelijk een licht het donker 

op doen klaren. 

Zo zal de Heere de duisternis op doen klaren voor de Emmaüsgangers. Het zal niet lang 

meer duren of de Heere zal Zich bekend maken. 
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Al onderwijzend is de Heere met de Emmaüsgangers in de buurt van hun woning gekomen. 

En Hij hield Zich alsof Hij verder zou gaan. Maar de beide Emmaüsgangers lieten Hem niet 

gaan. Zij wensten Hem Die het Woord kon openen in het midden te houden. Deze immers 

kon de geheimen van de Schrift verklaren. Deze kon door Zijn Woord hen overtuigen. Hun 

harten waren brandende geworden toen Hij tot hen sprak. 

Zij willen nog meer horen van Hem, Die moest lijden en sterven. Daarom lieten zij Hem niet 

gaan. Zij hielden aan bij Hem dat Hij bij hen zou blijven, want de nacht was immers ook 

nabij.  

Zij willen nog meer onderwijs uit Zijn mond ontvangen. Zij weten nu dat de Heere deze weg 

moest gaan; nu weten zij dat Hij de dood moest sterven, opdat Hij de dood zou overwinnen 

met een volmaakte overwinning. Opdat de dood gebroken, ontkracht zou zijn voor al Zijn 

volk. 

Maar nu willen zij ook onderricht worden aangaande de opstanding. Er zijn nog zoveel 

vraagtekens op dit terrein voor hen. Wanneer Hij is opgestaan zal alles goed zijn voor hen. Is 

Hij niet opgestaan, dan is alles verloren. Dus de opstanding is een zaak van levensbelang 

voor hen! 

Deze nu, Die al zoveel verkondigd heeft aangaande de Heere, zal hen ook kunnen 

onderrichten aangaande de opstanding. 

Daarom laten zij Hem niet gaan. Zij kunnen Hem niet laten gaan. Zij moeten zekerheid 

hebben of Hij is opgestaan. 

Daarom – toen Hij Zichzelf hield alsof Hij verder gaan zou – dwongen zij Hem in huis te gaan. 

Hij zou hen nog moeten onderwijzen in huis over deze hoogst belangrijke zaak. De Heere liet 

Zich verbidden. Hier zien wij ook dat de Heere bij heilbegerigen binnentreedt om hen het 

grote wonder van de opstanding te verkondigen. Om tot hen te spreken: Ik leef, en gij zult 

leven. Dan gaat de Heere tonen dat Hij dood, hel en graf heeft overwonnen voor hen, die 

Hem niet missen kunnen. Dan gaat Hij Zich openbaren aan hun hart. De vrede, die alle 

verstand te boven gaat, daalt dan in het hart van Gods Kerk. Dan pas heeft de Kerk haar 

wens verkregen. Immers de Heere leeft en heeft het hen bekend gemaakt. Dan mogen zij 

wel eens zingen: De Heere is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voor mij volenden. 

In Emmaüs heeft het de Heere behaagt Zich te openbaren aan hun ziel. Daar is het wonder 

gebeurd. Daar werden deze twee treurenden, getroost. Getroost door de opstanding. 

Andere troost hadden zij niet nodig. Dit was hun enige troost in leven en sterven. Hij was 

opgestaan en persoonlijk hen verschenen. 

Zelf hebben zij de Opgestane gezien en aanschouwd. Hier mochten zij zich verlustigen in de 

Heere. Nu was er geen plaats meer voor treuren. Neen, de Heere was niet meer dood, maar 

leefde. Hij was de levende Bruidegom voor Zijn Kerk. Daarom mochten deze bruiloftsgasten 

zich hier in Emmaüs verheugen. Hoe verslagen waren zij geweest. Maar de Heere heeft hun 

weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rei. 

Ziet, de avondmaaltijd is in gereedheid gebracht. De Heere is de gastheer. Hij neemt het 

brood en zegent het, en als Hij het gebroken had gaf Hij het hun. 

Op dat ogenblik zien zij wie het is die met hen sprak en nu het brood uitdeelt. Op dit 

ogenblik vallen de schellen van de ogen. Door het geloof mochten zij de tekenen zien. De 

doorboorde handen wezen heen naar de betekenende zaak. Deze is het Die gestorven is, ja 

wat meer is, Die ook opgewekt is. Deze openbaart Zich aan hen; dat wil zeggen: 

Emmaüsgangers, Ik ben die weg gegaan voor u, voor u de dood in, maar ook voor u 

opgewekt! 
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Emmaüsgangers, Mijn opstanding is een bewijs dat de Vader verzoend is, dat Zijn toorn is 

uitgewoed. En dat voor u! Geliefden, wanneer dit wordt toegepast door Gods lieve Geest 

aan het hart is er blijdschap. Dan wijkt de droefheid. Waar het Leven komt moet de dood 

wijken. Het waren uren die behoorden tot de beste van hun leven. Nooit zouden zij dit 

ogenblik kunnen vergeten, neen, geen leed zou het ooit uit hun geheugen wissen. Zij 

mochten Hem zien en kennen.  

Eenmaal zullen wij Hem allen zien. Of wij in Hem geloven of niet; wij kunnen de Heere wel 

dood verklaren, wij kunnen met de Heere wel geen rekening houden, wij kunnen denken 

dat het allemaal wel zal meevallen; maar onthoudt: eenmaal zullen wij Hem zien! 

Hoe zal die ontmoeting dan zijn? 

De wereld zal Hem zien; de spotlach zal van hun aangezicht verdwijnen en zij zullen 

uitroepen: bergen, valt op ons, heuvelen, bedekt ons. Maar er zal geen schuilplaats zijn. De 

genadetijd is dan voor goed voorbij. Hoe vreselijk zal het zijn zo de Heere te ontmoeten! 

Ook de godsdienst zal Hem ontmoeten. Wat zal dat zijn om menen in te gaan en niet te 

kunnen. Denk aan de vijf dwaze maagden! Hoe vast waren zij ervan overtuigd dat zij in de 

bruiloftszaal bij de Bruidegom zouden zijn. Er was voor hen geen twijfel aan. Toch stonden 

zij buiten. Tot hen klonk: Ik ken u niet. Bent u wel eens bevreesd geweest dat u nog eenmaal 

als een bedrieger geopenbaard zult worden? Daarvoor is het volk des Heeren zo dikwijls 

bevreesd. Daarom vragen zij of de Heere de vreze wil wegnemen en hen de zekerheid van 

het heil wil schenken. Voortdurend liggen zij op de knieën voor het aangezicht Gods met de 

vraag op de lippen, opwellend uit het hart: Heere, wilt Gij mij leren dat Gij leeft; dat Gij 

opgewekt zijt tot mijn rechtvaardigmaking. 

Nu zal de Heere dit strijdend volk doorhelpen. Er komen ogenblikken dat zij mogen proeven 

en smaken dat de Heere goed is. Er komen ogenblikken dat zij mogen geloven dat de Heere 

begonnen is in hun leven en dat Hij het zal volenden. Wat een ruimte na een bange nacht! 

Dan mag die ziel een voorsmaak hebben van het eeuwig zalig hemelleven. 

Dit volk zal in de dag van de wederkomst Hem eveneens zien. Maar hoe anders dan de 

wereld en de godsdienst. Dezen zullen Hem zien tot hun eeuwig oordeel, maar het kind des 

Heeren mag Hem zien tot zijn eeuwig voordeel. 

Dikwijls zien zij deze dag met vreze tegemoet, maar wanneer de Heere overgekomen is, 

mogen zij deze dag met blijdschap tegemoet zien. Dan kan hun ziel reeds jubelen van 

zielevreugd. Ja, zij zullen Hem zien en niet als een vreemde. Hier hebben zij Hem leren nodig 

krijgen, hier leren zoeken en vragen; maar hier ook door genade mogen leren vinden. Die 

God Die zij op aarde leerden kennen, zullen zij straks ontmoeten. Hij Die op aarde 

gemeenschap kon hebben met hen op grond van de bloedstorting van Zijn Zoon, zal hen 

thuishalen naar ziel en lichaam om eeuwig Hem te loven. 

Hoe zullen wij de Heere ontmoeten? 

De weg van de Emmaüsgangers moet de onze zijn of worden. Wij zullen een droefheid 

moeten kennen omdat wij Hem missen. Het Godsgemis moet beleefd worden in ons 

binnenste! Aan de andere kant toch een aanhouden in het gebed. De betrekking op Hem, 

gewerkt door Gods Geest, moet meer en meer gevoeld worden. Het woord van Petrus moet 

beleving worden in het hart: Heere tot Wien zouden wij anders heengaan dan tot U, Gij hebt 

de woorden des eeuwigen levens. Staat uw leven ook in het teken van vragen en uitgaan 

naar Hem? 

Ja, zegt u, maar het is nog duisternis. Het is voor mij nog geen Pasen geworden. Het is zelfs 

de vraag of het nog ooit Pasen zal worden; althans, ik zie de weg niet. Al tobbend gaat u zo 

voorwaarts, immers gij kunt niet meer terug. 
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Onthoud toch, gij strijdend volk, wat de Schrift zegt: Zo, Hij vertoeft, verbeid Hem, Hij zal 

gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Volhard daarom toch tot het einde. Wanneer u 

zo als een Bedelaar, dus als een mens zonder rechten, smeekt om Zijn genade, wel dan zal 

Hij de druk eens wegnemen en verwisselen in geluk. Dan zal het eenmaal Pasen worden. 

Zo is het ook Pasen geworden voor de twee Emmaüsgangers. De Heere heeft Zich aan hen 

geopenbaard. 

Nu zij weten dat Hij is opgestaan, kunnen zij niet in Emmaüs blijven. Ze spoeden zich heen 

naar Jeruzalem. Dit moet verteld worden aan al degenen die het horen willen. Dat de avond 

reeds gevallen is, deert hen niet. 

Gekomen in Jeruzalem, bij de elf, klinkt het hun reeds toe: De Heere is waarlijk opgestaan 

en is van Simon gezien. Welk een vreugde zal daar geweest zijn. Zij waren vervuld van de 

opstanding. Zij hebben alleen maar gesproken over de daden door een Drieënig God 

gedaan. Zo’n gezelschap, sprekend over de Heere, is altijd eendrachtig bijeen. Bediend door 

en uit de Opgestane, mogen zij thans spreken over Hem, Die hen heeft liefgehad van voor 

de grondlegging der wereld. 

Maar zij mochten nog meer weten. Pasen, de opstanding staat in verband met de 

wederopstanding! 

Eenmaal zullen zij opstaan uit de doden, wanneer n.l. de bazuin zal doen horen: gij doden 

komt ten oordeel. 

Nu weten zij: dan volmaakt verlost naar ziel en lichaam. Eeuwig thuis! 

Dat alles laat de Heere Zijn moegestreden kinderen bij ogenblikken zien, zodat zij 

voorwaarts kunnen in het Mesech der ellende. Zo gaat Gods volk verder van kracht tot 

kracht, totdat zij eindelijk thuis zijn. 

Ziende op deze zegen mag de Kerk soms zingen: 

 

Maar (blij vooruitzicht dat mij streelt) 

Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 

U in gerechtigheid aanschouwen,  

Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld. 

 

Amen. 

 

Zingen: Ps. 17:8 


