
MEDITATIE BIJ Lc 14 vs 13 t/m 35 

 

De twee mensen die we zagen op de afbeelding zijn in shock. 

Ze hebben net hun meester en hun vriend verloren.  

En het was geen normaal afscheid. Het is geen gewone rouw. 

Ze verkeren in totale ontreddering. 

Het ergste van dit virus is niet dat mensen er aan dood kunnen 

gaan. Het is de manier waarop ze doodgaan.  

Zonder dat er een normaal afscheid van hun geliefden mogelijk 

is. De ontstellende eenzaamheid, de afstand, alleen nog 

ingepakte mensen bij hun bed. De naasten die zich schuldig 

voelen over wat henzelf evenveel pijn doet: niet meer nabij te 

kunnen zijn.  

Het alleen in kleine groep bij het laatste afscheid kunnen zijn en 

moeten kiezen wie wel en wie niet. Elkaar dan niet vast kunnen 

pakken.  



Iemand die zo afscheid moest nemen drukte het heel treffend 

uit: we waren wel in dezelfde ruimte, maar ieder zat in zijn 

eigen bubbel van verdriet. 

Deze twee wandelaars zitten ook in zo’n bubbel, onbereikbaar 

voor wie zich daarbuiten bevindt. 

In die bubbel proberen ze tot zich door te laten dringen dat 

Jezus weg is, voorgoed. Anderen hebben hem van hen 

afgepakt. De hogepriesters en leiders zijn schuldig aan zijn 

dood. Zelf staan ze machteloos. Toch?  

Waarom dan die knagende stem? Dat ze het allemaal hebben 

laten gebeuren. Dat ze niets gedaan hebben om hem te helpen. 

Ja, ze hadden hun hoop op hem gevestigd. Maar hebben ze wel 

genoeg gehoopt, genoeg vertrouwd, genoeg naar hem 

geluisterd?  

Zegt deze verschrikkelijke dood niet vooral iets over wie zij zelf 

zijn? Is het niet hun eigen diepe mislukking die hen nu 

aanstaart? Is dat niet de zwartste laag van de somberheid die 

hen plaagt? 

In al dat duister zien ze niet dat er iemand tussen hen in gaat 

lopen. Ja, ze zien hem wel en ze raken met hem in gesprek, 

maar ze zien hem niet echt. Hun blik is vertroebeld.  

Al geven ze antwoord op zijn vragen, het kan hen ook helemaal 

niet schelen wie er naast hen loopt. Werktuigelijk lopen ze 

door.  

En toch wordt hun gaan er anders van dat er iemand met hen 

meeloopt. 

En op het moment dat hij afscheid van hen wil nemen 

protesteren ze:  ‘Nee, blijf bij ons!’  



Ze hebben zijn aanwezigheid nodig. En ze nodigen hem uit in 

hun huis, in hun leven. Pas op het moment dat hij alweer gaat 

worden hen de ogen geopend. 

Het hoogste ligt een mens altijd het meest nabij,  

maar toch zitten zijn ogen dicht.  

Hij bemerkt hij het niet.  

Hij heeft het te druk.  

Hij kijkt té ver voor zich uit.  

Pas als het avond wordt en de zon gaat zinken  

komt er eindelijk begrip en gaat de mens ontdekken  

dat het hoogste hem altijd het allermeest nabij was,  

dat het heel zijn leven naast hem gelopen heeft, 

maar dat hij het gewoon niet heeft bemerkt.   

Woorden van Kierkegaard over dit bijzondere Paasverhaal. Wat 

opstanding betekent is bijna niet in woorden uit te leggen.  

Het heeft te maken met de ontdekking van wat het allermeest 

nabij is. Een aanwezigheid die door niets en niemand kan 

worden te niet gedaan. Die er ook is en juist is middenin in het 

diepste duister van de ontreddering en zelfbeschuldiging, ook al 

zie je dat vaak pas achteraf.  

Licht dat terugkomt,  

hoop die niet sterven wil,  

vrede die bij ons blijft.  

Dat onze ogen daarvoor mogen worden geopend. Dat wij ons 

durven toe te vertrouwen, ook en juist in deze verwarrende tijd, 

aan de waarheid van deze aanwezigheid.  

Die ons kent, die draagt wie wij zijn, die het houdt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


