Ze naderden het dorp
waarheen ze op weg waren.
Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.
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.
Toen hij met hen aan tafel aanlag,
nam hij het brood,
sprak het zegengebed uit,
brak het en gaf het hun.
Nu werden hun ogen geopend
en herkenden ze hem.
Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
Daarop zeiden ze tegen elkaar:
‘Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?’
Lucas 24, 28-32

Aanvankelijk was er wat wrevel, toen de
vreemdeling hun pad kruiste en vroeg
waarover ze aan het praten waren: ‘Bent
u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem
die niet weet wat daar deze dagen
gebeurd is?’ De vreemdeling liet zich niet
uit zijn lood slaan. Hij bleef rustig luisteren
en nadat ze hun verhaal verteld hadden,
sprak hij wijze woorden vanuit zijn geloof in
de verrijzenis van Jezus. Die woorden
moeten voor de leerlingen van Emmaüs
heel wat betekend hebben.
‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de
dag loopt ten einde.’ Er is vertrouwen
gegroeid. Uit hun woorden spreekt zorg
voor de vreemdeling bij het vallen van de
avond. Waar zij ‘thuis’ zijn, worden zij
gastvrij, een teken van vriendschap en
verbondenheid. Zo ontstaat er een kleine
gemeenschap. Dat had Jezus ‘het
koninkrijk van God’ genoemd.
In die gemeenschap breken en delen zij
het Brood, zoals Jezus dat op het Laatste
Avondmaal had voorgedaan. En ze
herkennen Hem. Zijn woorden ‘waar er
twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar
ben Ik in hun midden’ (Mt. 18, 20) worden
plots werkelijkheid. Wat daar in Emmaüs
gebeurt, heeft alles te maken met wat ze
onderweg hadden beleefd: ‘brandde ons
hart niet toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?’
Dit stukje van het Emmaüsverhaal kan ons
leren wat eucharistie vieren is, eucharistie
als het hart van het kerkgebeuren.
Vroeger zegde men: je moet ‘naar de mis
gaan’. Het was een verplichting, op straf
van doodzonde.

Nu wil men mensen vanuit verschillende
parochies samenbrengen in een kerk om
daar eucharistie te vieren. Mensen haken
daarop massaal af. Men kan niet zeggen
dat hun hart gaat branden door heel die
‘organisatie’. Integendeel, ze voelen zich
in de steek gelaten. Ze kunnen niet meer
‘thuis’ komen in hun eigen ‘Emmaüs’. Er is
niemand die onderweg echt naar hun
verhaal geluisterd heeft. De Schriften
worden voor hen niet ontsloten in functie
van wat zij meemaken en blijven bijgevolg
louter theorie. Er is geen vertrouwen, geen
verbondenheid. Op de plaats waar ze de
gemeenschap van het koninkrijk van God
konden beleven, wordt de deur voor hen
dicht gehouden. Mensen zijn in rouw om
wat ze verloren hebben.
Hopelijk ontmoeten zij onderweg een
vreemdeling die interesse heeft in wat ze
doormaken en die vraagt ‘waar loopt u
toch over te praten?’, iemand die bereid
is om te luisteren, ook naar verhalen van
ontgoocheling en pijn. Aan zo iemand die
echt betrokken is, kunnen ze vanuit de
warmte van hun hart vragen ‘blijf bij ons’.
Daar kunnen ze samen het Brood breken
en delen en herkennen hoe de verrezen
Heer met hen op weg is. Eucharistie is dan
een hoogtepunt in de groei van een
gemeenschap, die ‘onderweg’ begonnen
is.
En dan kunnen ze opstaan en weer op
weg gaan om andere mensen te
ontmoeten, die hetzelfde hebben
meegemaakt. Zo groeit kerk.

God,
veel mensen hebben het moeilijk
met wat in onze kerk gebeurt.
Zend ons mensen
die meegaan op onze weg,
die luisteren naar wat we meemaken,
die uw Woord ontsluiten
te midden van ons bestaan.
Zend mensen op onze weg
die betrokkenheid uitstralen,
die vertrouwen wekken,
met wie verbondenheid groeit,
die gemeenschap vormen.
Zend mensen op onze weg
die bij ons willen blijven,
die thuis komen bij ons,
die met ons het Brood breken en delen
zodat we de verrezen Heer herkennen.

In het Licht
van Gods Woord

Zend mensen naar ons
die met ons kerk willen worden,
zoals Jezus ze bedoeld heeft,
een kerk die warmte uitstraalt,
een gemeenschap van liefde.
Zend mensen op onze weg,
die ons helpen om op te staan,
andere mensen te ontmoeten,
te getuigen van uw liefde,
samen te werken aan de wereld.

Evangelie,
inspiratie voor
de kerk van morgen

Zend mensen naar ons
in wie de verrezen Heer bij ons blijft.

3.1

Amen.

‘Blijf bij ons’
Luc Maes

Lucas 24, 28-32

