
Overweging:  

Peperviering 25 april ‘Waar is een weg?’ 

 

De grote vragen van het leven moeten ergens onderdak krijgen. Zegt Etty Hillesum in 

haar dagboek. Levensvragen die dakloos ronddolen. Daar doet haar uitspraak me aan 

denken. Een indringend beeld, vind ik. Ook in deze tijd herkenbaar. Etty zocht in de 

oorlogsjaren een weg in het leven. Als joodse, jonge vrouw. Ze leefde in bezettingstijd. 

Een tijd die om morele keuzes vroeg. Keuzes die Etty als joodse vrouw tot in haar vezels 

raakten. Het waren moreel gezien, crisisjaren. Voor Etty en voor de wereld om haar 

heen. Ik zal de negentigjarige bewoner niet vergeten. Die me vertelde hoe ze als meisje 

langs Westerbork fietste. En dacht: dit is niet goed. De morele pijn over wat ze zag droeg 

ze een leven lang met zich mee. Voor Etty ging het dieper nog. Wat er gebeurde raakte 

voor haar aan de zin van het leven. Etty zocht in zichzelf onderdak voor de grote vragen. 

En ze ontdekte in zichzelf een weg. Ze schrijft: ik voel me een klein slagveld, waar de 

vragen, of een enkele vraag van deze tijd uitgevochten wordt. Het enige wat je kunt doen 

is je ter beschikking stellen, jezelf tot slagveld laten maken.’ In de overgave ligt een weg, 

zo ontdekte Etty. En God? Waar is God in deze zoektocht van Etty. Etty’s antwoord is: 

Binnen in me zit een diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij, maar vaker is God 

begraven onder steen en gruis. Dan moet Hij opgegraven worden.’ 

 

Als we door een crisis gaan in ons leven lijkt de Eeuwige soms ver, en onbereikbaar. De 

crisis kan een plotselinge, ontstellende ervaring zijn. Een ongeluk dat je overkomt. Een 

ernstige ziekte die je treft. Of die iemand raakt waar je veel van houdt. Een crisis kan ook 

een bedolven ervaring zijn van lang geleden. Iets wat zich opeens niet langer laat 

negeren. Wat je in zo’n bestaanscrisis overkomt, ontstelt. Je weet de weg even niet 

meer. En God. Waar is God dan? Kun je Hem of Haar vermoeden, zoals Etty? Diep 

begraven onder steen en gruis. Hij moet opgegraven worden, zegt Etty. Maar hoe? Hoe 

zie je onder ogen wat is gebeurd? Als je verstijft. Of vlucht. Of je je maar afkeert.  

 

De Emmausgangers keren zich af na Jezus’dood. Ook letterlijk. Ze vertrekken 

ontgoocheld uit Jeruzalem. Onderweg naar Emmaus loopt iemand met hen op. Kleopas 

en zijn maat zijn diep verwikkeld in gesprek. Maar de onbekende stelt een vraag. 

‘Waarover loopt u toch te praten?’ Een vraag die ze doet stilstaan. ‘Wat een rare vraag.’ 

Heel Jeruzalem heeft het erover. En deze onbekende vraagt ‘waarover loopt u toch te 

praten?’ Maar deze vraag die ze verwonderd doet stilstaan maakt een begin. Een begin 

met onder ogen zien wat is gebeurd. Een begin van overgave aan het slagveld in hun 

leven. In de woorden van Etty Hillesum. In het terugblikken beseffen Kleopas en zijn 

vriend wat ze verloren zijn. Jezus had zoveel verwachting, zoveel hoop in hen gewekt. 

Het is de bodem ingeslagen. De Emmausgangers zeggen: ‘Wij leefden in de hoop dat 

Jezus degene was die Israel zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit 

alles gebeurd is.’ Er klinkt zoveel teleurstelling uit hun woorden. ‘Alle hoop is voorbij. Het 

verhaal is uit.’ Zo moedeloos en verslagen kan het voelen, als er iets verschrikkelijks 

gebeurt. De vreemdeling laat het niet bij die ene vraag. Hij houdt Kleopas en zijn vriend 

voor:’Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd 

hebben?  Met andere woorden: ‘Je wist dat dit ging gebeuren. Ben je dan vergeten wat je 

overgeleverd is?’ De woorden van de vreemdeling klinken hard, confronterend. Ze wijzen 

op de overlevering als een verhaal dat doorgaat. Als een verhaal wat ouder en groter is, 

en dieper gaat als het eigen verhaal. Ze wijzen op de overlevering als bron van 



bemoediging. De traditie voorzag het onvermijdelijke lijden van Jezus. Zo legt de 

vreemdeling uit. En hij delft God op in het overgeleverde verhaal. Onder het gruis van de 

hopeloosheid vandaan. De oude woorden krijgen weer zin en betekenis in de oren van 

de leerlingen. Al pratend zijn ze in de buurt gekomen van Emmaus. De leerlingen halen 

de onbekende over om te blijven. En de maaltijd met hen te gebruiken. Als hij met 

Kleopas en zijn vriend het brood breekt, herkennen ze Jezus opeens in de vreemdeling. 

Wandelend, luisterend naar elkaar, en naar de traditie, is God soms weer opgraven. Zo 

laat het verhaal van de Emmausgangers zien. 

 

Het verhaal van de Emmausgangers doet denken aan iets dat Etty opschrijft. Ze komt op 

een avondwandeling een oud-professor tegen. Ze was altijd een beetje bang voor deze 

strenge man. Maar die avond roept zijn aanblik iets anders in haar op. Spontaan en 

hartelijk als ze is, spreekt ze hem aan. Samen lopen ze een eindje op. Er wordt niet veel 

gezegd. Maar Etty laat de professor merken dat ze hem ziet. En als ze uiteen gaan, zegt 

hij: tot genoegen! Ze onthoudt zijn woorden als een soort avondzegen. De volgende dag 

verneemt ze dat hij zelfmoord heeft gepleegd, enkele uren na hun wandeling. Verbijsterd 

roept Etty zich de avondwandeling in herinnering. Maar algauw verstaat ze het als 

verbijsterend teken in verbijsterende tijden. Wie is in dit verhaal de Emmausganger? En 

in wie wordt het gelaat van Jezus zichtbaar? Wordt het gelaat van Jezus niet zichtbaar in 

Etty? Die kwetsbaarheid bespeurt bij haar oude, gramnietige professor. Een man die vlak 

voor zijn laatste avondwandeling besloot dat het genoeg was. Etty voelt de gevoeligheid 

in de man, en reageert erop. Ze loopt hem niet voorbij, vanuit de bange herinnering die 

hij oproept. Ze steekt haar hand uit. Zo wandelen ze samen een stukje op. Etty, die alle 

dagen worstelt met een innerlijke wereld, en met de wereld om haar heen. Een wereld 

die steeds minder van haar en joden wil weten. Een wereld waarin de kwaadaardigheid 

om zich heen grijpt. En de professor, die als veel intellectuelen in die tijd, geen uitzicht 

meer ziet. Etty en de professor zijn allebei Emmausgangers. In hun avondwandeling, is 

de verbijstering niet ver, over de wereld om hen heen. Maar in afwisseling tonen ze 

elkaar ook het gelaat van Jezus. Etty in haar hartelijke nabijheid, in dat laatste vreemde 

uur van de man. En de professor die alle hoop voorbij, de warme aandacht toelaat van 

deze, jonge joodse vrouw. Hij neemt afscheid van Etty met de woorden: Tot genoegen! 

Alsof het een zegen is. Deze twee mensen. Ze zien elkaar, ieder in eigen kwetsbaarheid. 

In dat vreemde uur, in de avond. Elkaar zien als de kwetsbare mens die je bent. De 

ander, en jezelf. Daarin ligt grote troost, en diepe betekenis. Is dat niet ook God 

opgraven, en een weg vinden in de crisis? Amen 

 


