
 

VERKONDIGING 

 

Diepe herkenning kan een weldadige ervaring zijn. 
Je ontmoet iemand, je leert mensen beter kennen, 
en onverwacht blijkt er een click te zijn; 
je hebt aan halve woorden genoeg, de tijd is te kort, 
‘we moeten gauw nog eens verder praten’. 
Er is verwantschap, gedeelde interesses, 
belangstelling voor dezelfde dingen. 
Vriendschap begint vaak zo,  
en soms groeit het uit tot: we zijn soulmates, 
of zelfs liefdesmaatjes, soms voor het leven. 
Dit soort herkenning is niet enkel iets van één-op-één 
of van heel kleine verbanden. 
Ook in een groep kan het gebeuren: 
op een heerlijk feest, bij een fijn gesprek, 
of soms ook na een groot verdriet: 
ongekende saamhorigheid, gedeelde smart, 
tranen in je ogen, dankbaarheid; 
‘wat mooi om elkaar zo nabij te kunnen zijn’. 
 
Dit soort ervaringen van herkenning  
zijn heel belangrijk voor ons samenleven met elkaar. 
Ze hebben de functie van cement, ze houden de boel bij elkaar. 
 
Het valt me op dat in de paasverhalen van deze weken  
 

(niet) herkennen  
 
opvallend veel voorkomt, het is een terugkerend verhaalmotief: 

• Maria van Magdala herkent in de ochtend van Pasen 
haar grote vriend Jezus niet (‘ze dacht dat hij de tuinman was’) 

• Tomas wil Jezus pas kennen  
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als hij de wonden van Jezus kan aanraken; 

• En neem de Emmaüsgangers: hun ogen zitten dicht van verdriet,  
en ze herkennen Jezus niet, hij is een vreemdeling. 

        Pas in de avond wordt hij herkend 
als hij zichzelf identificeert door het breken van het brood, 
zijn levensteken bij uitstek. 

 
En dan is er natuurlijk het paasevangelie van vandaag, 
een verhaal met bijzondere elementen: 
zeven vissers in een boot, ze vangen niets, 
hun hart is leeg door de dood van hun meester en Heer. 
Als het ochtend wordt staat Jezus op de oever, 
maar ze herkennen hem niet. 
Hij spreekt ze aan, vraagt om vis, 
en zegt dat ze hun netten over de ander boeg moeten gooien. 
De vangst is ongekend, 
en dán is er bij iemand herkenning, bij de geliefde leerling: 
‘Het is de Heer’. 
Petrus springt daarop in het water;  
wat dat mag betekenen laat het verhaal in het midden. 
Aan land gekomen is er een vuurtje met vis erop en brood. 
‘Kom, eet iets’, zegt Jezus.  
Niemand durft hem te vragen wie hij is, 
ze hadden hem al herkend. 
En hij geeft ze brood, en ook vis!  
 
De vraag is nog wel: was is er toch  
met dat niet herkennen – en later tòch herkennen 
in de paasverhalen? 
Hun geloof in Jezus, de band met hem, de herkenning 
waardoor ze ooit met hem mee zijn gegaan, alles achterlatend, 
is door zijn dood, de moord op hem, verstoord geraakt. 
Dat is het schuitje waar ze samen in zitten, 
en dat wordt beetje bij beetje vlot getrokken 
als ze samen het brood breken in zijn naam. 
Dan voelen ze, dan weten ze:  
‘Hij is er weer, al is Hij er niet meer’. 
 
En nu wij, mensen van vandaag, 
waar en hoe kunnen wij Jezus herkennen, 
ons geloof in Hem versterken, 
midden in ons leven en de tijd van nu? 
 
Ik heb op die vraag twee antwoorden. 
Die geloofsherkenning gaat haast ongemerkt: 
in geleefde verbondenheid, kleine goedheid in zoveel alledaagse vormen, 
teveel om op te noemen. 



 

Ik moet, klein maar belangrijk voorbeeld, denken  
aan alle blijken van onze verbondenheid in deze maanden 
met het Sint Maartenskinderhuis  
in Fastiv, in de Oekraïne.  
Wat je voor de minsten van de mijnen doet, zegt Jezus, doe je voor mij. 
 
En dan ten tweede. 
 Er wordt ons hier kostbare herkenning geboden  
in de viering van brood en wijn, de eucharistie, 
‘communie’, dat is gemeenschap in Jezus’ naam. 
In de katholieke versie van het christendom 
worden brood en wijn vanouds 
met grote eerbied en genegenheid omgeven. 
Als ik wel eens iemand thuis de communie breng, 
dan zeggen oude mensen wel eens : 
‘wat fijn dat je me Ons Heer hebt gebracht’. 
Dierbaar, nabij, vertrouwelijk, intiem kinkt dat: ‘Ons Heer’! 
 
Het evangelie van vandaag is er overduidelijk in: 
Het is een paasontbijt, met brood en vis. 
Daarom is de eucharistie, de communie 
zo fundamenteel en onmisbaar 
voor ons, 
het is Jezus’ herkenningsteken bij uitstek! 
 
De dichteres Ida Gerhardt belijdt dat als volgt in haar gedicht ‘De disgenoten’. 
Zij bidt: 

“Waar aan de witte dis  
uw teken wordt beleden 
verschijnt Gij: ‘u zij vrede’. 
gij Brood--gij Wijn-- gij Vis”. 

 
 


