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Presentie in absentie

lucas 24:13–35

Akke van der Kooi

In de dagen dat ik mij zet aan het schrijven van deze meditatie woedt een discussie 
over het fenomeen van de preek naar aanleiding van een onderzoek. Preken komen 

volgens dit laatste te weinig dichtbij de dagdagelijkse levensproblematiek van de 
hoorders of gaan te weinig kritisch in op de waan van de dag. Het wachten is op 
een analyse die een spade dieper graaft en verkent of, en zo ja in welke zin, er sprake 
is van een bepaalde theologische malaise achter de arbeid van het preken. Zeker is 
dat voor veel christelijke theologen de verbinding van goddelijk woord en ‘wereld’ 
in onze tijd nieuwe doordenking vraagt. Rinse heeft in zijn inaugurele rede daar 
ook aan gerefereerd bij zijn opmerking dat het christendom als wereldreligie toe is 
aan een heroriëntatie met betrekking tot het spreken over God (Reeling Brouwer, 
10). De claim van het exclusivisme dat in de recente Europese geschiedenis zoveel 
onheil heeft veroorzaakt, moet zijns inziens worden afgewezen ten gunste van een 
hernieuwde oriëntatie vanuit de Thora en bijvoorbeeld de beoefening van het open 
gesprek met joden en moslims (‘textual reasoning’, vgl. Reeling Brouwer 21v. noot 71). 
Waar wij volgens Rinse in beland zijn, zo aansluitend bij George Steiner, is in de situ-
atie van een ‘na–Woord (als) het gevolg van een fundamentele, onherstelbare breuk in 
het contract tussen Woord en wereld die zich in de Europese cultuur ongeveer tussen 
1870 en 1930 heeft voltrokken’ (Reeling Brouwer, 21 noot 68; vgl. G. Steiner, 102vv.). 
Onze wereld is niet meer die van de Logos, van het uitzeggen van het zijn; de slogan 
‘de dood van God’, stelt Steiner, is hoewel niet de enige, een belangrijke uitdrukkings-
vorm daarvan. Dit vraagt om onder nieuwe condities de status van ‘betekenis’ te 
onderzoeken. In Rinses termen: het vraagt om het onderzoeken van de concreetheid 
van de Naam.

Met Rinse deel ik bij alle verscheidenheid van leermeesters en gidsen op de theo-
logische weg de passie voor het vinden van nieuwe wegen om de erfenis van de chris-
telijke traditie te hernemen in het licht van huidige cultuurvragen. Ik bied hem bij 
deze gelegenheid enkele overwegingen aan bij het bijzondere tekstfragment uit het 
Lucasevangelie over de Emmaüsgangers: 24:13–35. De reden voor de keuze is een 
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these van de Britse theoloog Nicholas Lash. Volgens hem kan het verhaal van de leer-
lingen op de weg naar Emmaüs dienen als een parabel voor de taak van christelijke 
interpretatie. De leerlingen, net als wijzelf, hebben een probleem met het ‘lezen’ van 
de eigen geschiedenis. Daarnaast is opvallend dat de context van ‘herkenning’, het 
moment waarop zij het punt beginnen te begrijpen, niet een gebeuren in een heilige 
ruimte is, maar een daad van menselijke gastvrijheid. (Lash, Theology on the Way to 
Emmaus, xiv.) Wat zegt dit in relatie tot de taak van christelijke interpretatie? Eerst 
maar eens naar de tekst.

Het verhaal van de Emmaüsgangers kent een dubbele focus. Er zijn in feite twee 
momenten van ontsluiting en de vraag is hoe deze twee aan elkaar gerelateerd 

zijn. Het eerste is onderweg, als Jezus de Schriften interpreteert, vers 25 en 26: Dan 
zegt hij tot hen: ‘o onverstandigen, te traag van hart om te vertrouwen op alles wat 
gesproken hebben de profeten!’– 26: ‘moest de Christus niet dat alles lijden en zo 
binnengaan in zijn heerlijkheid?’ (vert. Naardense bijbel) Het tweede is in Emmaüs, 
als de twee leerlingen hem herkennen in het breken van het brood. Lucas linkt dit 
onmiddellijk aan wat onderweg gebeurde 31: Dan worden hun ogen geopend en 
herkennen ze hem; en meteen wordt hij onzichtbaar voor hen. 32: Zij zeggen tot 
elkaar: ‘was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg met ons sprak, toen hij 
voor ons de Schriften opende?’– Het hele verhaal lijkt zich te concentreren op twee 
inzichten: de waarneming van de noodzakelijkheid van de dood van Christus; en de 
herhaling van het gebaar van het laatste Avondmaal, Jezus’ vrije toe–eigening van die 
dood in het breken van het brood. De Britse theoloog Timothy Radcliffe OP, door 
wie ik me hier laat gidsen, suggereert dat het Emmaüsverhaal gezien kan worden als 
een echo van het verhaal aan het eind van de verhalen over het kind Jezus, waarin 
de ouders van Jezus weggegaan zijn van Jeruzalem, hem achterlatend in de tempel. 
Eveneens een verhaal van vertrek en terugkeer circulerend rond het gegeven dat de 
ouders de noodzakelijkheid niet verstonden van Jezus’ blijven in Jeruzalem: wist je 
niet dat ik zijn moet in wat van mijn Vader is? (Lucas 2:49) Alleen keren de ouders 
terug omdat zij de afwezigheid van Jezus ontdekken, terwijl in het Emmaüsverhaal 
de leerlingen terugkeren omdat zij zijn aanwezigheid hebben ontmoet. Het gaat alles 
over weten en niet–weten. Hemelsoet en Monshouwer schrijven in hun Lucasverkla-
ring (281v.) een interessant commentaar bij vers 31: Hun ogen werden geopend / en zij 
herkenden Hem. / En Hij werd onzichtbaar voor hen:

Lett. ‘Hij geschiedde onzichtbaar’. Het is één gebeuren: met dat Hij herkend wordt, 
is Hij ook onzichtbaar. Beide kanten zijn kennelijk in het brood present. In de niet–
geïdentificeerde vreemdeling kan Hij herkend worden; op het moment dat je zou 
zeggen: dat is Jezus, is hij verdwenen en is er niet meer te zien dan een doodgewone 
asielzoeker. Zo is het ook met het brood. In het nemen – zegenen – breken – delen, in 
het doen tot zijn gedachtenis dus, wordt Hij herkend; op het moment dat je massief 
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vaststelt, Hij is het brood, is er niet meer dan gewoon dagelijks brood. Zo blijven de 
vreemdeling en het brood dragers van een onzichtbaar geheim.

Bij alle kennis die wordt opgedaan in de ontmoeting, blijft het geheim en de onwe-
tendheid. Dat is wat mij als systematicus intrigeert. De eerder genoemde Lash 

is in een ander boek nader ingegaan op het verhaal van de Emmaüsgangers. En hij 
knoopt daarbij aan bij het volgende woord van Steiner:

Religieus denken en religieuze praktijk vormen verhalende beelden van de ontmoe-
ting van de menselijke psyche met de vreemdheid van het kwaad of de diepere 
vreemdheid van de genade. Begroetingen moeten ontcijferd worden: in Jakobs 
worstelwedstrijd en benoemingstwist gedurende de nacht, in de ontmoeting met de 
aanwezigheid na de aanwezigheid op de weg naar Emmaus (Steiner, 155)

Lash noemt het opvallend dat in de zogenaamde verschijningsverhalen de leer-
lingen moeite hebben met het herkennen van de opgestane Christus. Noordmans 
sprak daarom van ‘de nevelen van Pasen’. (Noordmans, 313) Volgens Lash valt een 
belangrijke les te halen uit de nadruk die alle evangeliën leggen op de moeilijkheid 
die de leerlingen ervoeren in het herkennen van de opgestane Christus. ‘What does 
God look like? The figure hanging on the crucifix. But to recognize this figure as the 
human face of God is thereby to recognize the risen Christ.’ (Lash, Holiness, 70)

Nogmaals naar het verhaal. De vreemdeling neemt de leerlingen mee door de 
geschiedenis van Israël, door de Schriften die zij zo goed dachten te kennen. En 
hij geeft hun een nieuw perspectief op wat gebeurd was zonder dat zij hem nog 
herkennen. Deze Jezus moest zijn in de dingen van de Vader. Een andere weg om 
de wereld te redden dan door deel te nemen aan haar lijden is er niet. De context 
waarin de herkenning plaats vindt is die van gastvrijheid. En de vreemdeling blijkt 
de gastheer in plaats van de gast. En wanneer zij hem herkennen als Jezus, verdwijnt 
hij uit hun gezicht. Dat woord ‘verdwijnen’ is ietwat misleidend, stelt Lash. Iemand 
die verdwijnt, is het soort iemand die je langs de weg ontmoet, iemand in de figuur 
van een menselijk wezen, evenals alle andere menselijke wezens gebonden aan ster-
felijkheid. Wat de leerlingen ‘herkenden’ was zijn nieuwe presentie in het breken van 
het brood en het leven dat hij deelde. De creatieve vrijheid van God in deze wereld 
is niet iets maken, maar mensen voeden en zichzelf delen. Het zijn de eucharistische 
beelden, ook in andere opstandingsverhalen die de leerlingen Jezus doen herkennen 
en hen doen begrijpen dat in de dood aan het kruis het God was die stierf om de 
mens te redden. ‘Als God zich laat breken en begraven’, zo Noordmans, ‘kan een 
mens dan niet opstaan uit de doden?’ (Noordmans, 317) Opstanding ofwel leren 
delen in het opgestane leven van Jezus, zoals de leerlingen gaan doen, terugkerend 
naar Jeruzalem, is de manifestatie van wat er in Jezus’ dood is gebeurd. Gedenken 
van deze dood is daarom de transformatieve kracht leren onderscheiden van God die 
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mensen wil ondersteunen in hun bieden van weerstand tegen alle mogelijke dromen 
en nachtmerries waarin individuen en naties gevangen kunnen zijn.

Tenslotte: Jezus verdwijnt uit het gezicht. De ongrijpbaarheid moet gerespecteerd. 
We zijn wetend onwetend. De materialiteit van de opstanding, schrijft Rowan 

Williams, is evident. Men kan de opstanding niet herleiden tot de geestesgesteld-
heid van leerlingen. Maar deze materialiteit is sui generis. Zij raakt niet uitgeput 
in de veelheid van historische verschijningsvormen van de geloofsgemeenschap. 
(Williams, 195)

Theologische interpretatie waarvoor het verhaal van de Emmaüsgangers para-
digma is, ontdekt het volgende:

The closer we are drawn to God, the more that we begin to gain some understan-
ding of the holy mystery of God, the more that what we are and what we say and 
what we do refracts the character of God’s Word, the more conscious we become of 
the depths of our unknowing. God becomes more unknown, not less, the more we 
understand Him. This is why the tradition speaks of ‘docta ignorantia’, of ‘educated 
ignorance’. (Lash, Holiness, 76)

En:

There was a moment in which Jesus, as a man, a physical presence, left that supper 
at Emmaus. His leave–taking was a profound event for which the supper itself 
was precursor. Presence is a great mystery, and presence in absence, which Jesus 
promised and has epitomized, is, at a human scale, a great reality for all of us in the 
course of ordinary life. (Robinson, 20v)

Zou dit niet het beginpunt kunnen zijn van een theologiseren in de tijd van het 
‘na–Woord’?
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