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De verrezen Heer en drie mannen: Petrus, aan wie Jezus verschijnt op de morgen van de 

eerste dag, en dan Kleopas en zijn kompaan, die ’s middags gezelschap van Jezus krijgen op 

hun tocht naar Emmaüs. Het is een gelukkig toeval dat we dit evangelie hebben vandaag, de 

dag waarop de Krijtberg een nieuw schilderij geschonken krijgt, een kunstwerk met daarop 

onze Heer Jezus Christus en drie mannen. De schenker is het Roothaangenootschap, dat zich 

al zeventig jaar inzet om de figuur van pater Roothaan – Amsterdammer, zoon van deze kerk, 

pater jezuïet, generaal van de jezuïeten, dienaar Gods zelfs – om deze Jan Philip Roothaan 

beter bekend te maken, meer geliefd en sterker vereerd. De schrijn met het hart van pater 

Roothaan werd in 2008 door het Genootschap geschonken en nu dus het schilderij, met Jan 

Roothaan als één van de drie mannen in het gezelschap van Jezus. 

De aanleiding? Niet een jubileum: Roothaan werd geboren in 1785, trad in de orde in 1804, 

werd generaal in 1829 en stierf in 1853 – geen  rond getallen dus in 2017. Nee, de schenking 

is niet ingegeven door een getal, dat altijd toevallig is, maar door een woord dat niets aan het 

toeval wilde overlaten, een woord van de paus, van paus Franciscus in eigen persoon. Bij de 

slotviering van het tweede eeuwfeest van het herstel van de jezuïetenorde in september 2014 

kwam de paus – ook een jezuïet, zoals u weet – naar de moederkerk van de orde in Rome, de 

Gesù. Hij vierde er de eucharistie met zijn medebroeders en onthulde vervolgens een nieuw 

altaarstuk in de kapel van de Passie des Heren, waarin begraven liggen drie grote jezuïeten die 

een leidende rol hebben gespeeld bij het herstel en de hervorming van de orde. Een 

bescheiden zijkapel, geen praalgraf, en toegewijd aan Jezus’ lijden, want hebben we niet net 

gehoord, uit de mond van Petrus: “Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het 

lam zonder vlek of gebrek …”? Het kruis van Christus is integraal deel van ons geloven, ons 

getuigen en ons leven, en voor pater Roothaan was dat niet anders. 

Maar laat me terugkeren naar september 2014 en naar Petrus’ opvolger, paus Franciscus, in de 

kapel van de Passie des Heren. U het altaarstuk in detail beschrijven kan ik niet, slechts de 

compositie: Jezus’ lichaam wordt van het kruis genomen, niet door Johannes, Nicodemus en 

Jozef van Arimathea, maar door de genoemde drie jezuïeten die in de kapel begraven liggen: 

de heilige José Pignatelli, de dienaar Gods Jan Roothaan, en de vererenswaardige Pedro 

Arrupe; dichtbij het kruis staat natuurlijk Maria. De schenker van het altaarstuk was, opnieuw, 

het Roothaangenootschap. De kunstenaar is Safet Zec, afkomstig uit Bosnië, dat hij moest 

ontvluchten in 1992, tijdens de bloedige burgeroorlog aldaar. Voor een lijdenstafereel met 



daarin drie mannen wier leven getekend was door vlucht en vluchtelingen, had geen betere 

schilder gekozen kunnen worden dan hij, zelf een vluchteling, gastvrij opgevangen in Italië, 

waar hij zijn innerlijke vrijheid herwon door zijn kunst. U zult het straks zien wanneer het 

schilderij, een voorstudie van het altaarstuk in Rome, ingewijd wordt: dood en verdriet, water 

en bloed, koorden die binden, dragen, verbinden, armen die vastgrijpen en omhelzen, handen 

die strelen en zorgen, in één woord: barmhartigheid. Toen paus Franciscus het doek onthulde 

– ik stond ernaast – was hij zichtbaar ontroerd en onder de indruk en zei onmiddellijk dat dit 

schilderij bekend moest worden gemaakt, bemediteerd moest worden. U kunt zich voorstellen 

hoe warm de ontmoeting daarna was tussen de paus en de kunstenaar – twee gelijkgestemde 

zielen, twee apostelen van barmhartigheid –, maar ook hoe diep geraakt Safet Zec was, toen 

hij mensen zag neerknielen en bidden bij zijn schilderij. ‘Dit schilderij moet bekend worden 

gemaakt, dit schilderij moet worden bemediteerd’: op dat woord en in die geest heeft het 

Roothaangenootschap besloten om de zeker even sprekende voorstudie van het altaarstuk aan 

de Krijtberg te schenken, de kerk van de dienaar Gods Jan Roothaan. 

“Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren” en verkondigde de verrijzenis van de Heer; 

in september 2014 – kort vóór de opening van het jaar van barmhartigheid dus – stond Petrus’ 

opvolger Franciscus vóór de Passie van de Heer, zoals verbeeld door een man in wiens kunst 

niet lijden en dood het laatste woord hebben, maar de barmhartigheid. Drie mannen en de 

verrezen Heer, zo ben ik begonnen, want ontleent een kunstwerk zijn grootste kracht niet aan 

de werkelijkheid die het verbeeldt? Toen Pignatelli en zijn medebroeders in 1767 uit Spanje 

werden verbannen; toen pater Roothaan eerst Rusland en later Rome moest verlaten; toen 

Arrupe geconfronteerd werd met de stromen vluchtelingen in de jaren zeventig, gaven zij toen 

de moed op, verloren zij hun hoop en geloof? Integendeel. Voor hen was bovenmate waar wat 

we Petrus hoorden zeggen: dat hun geloof in God, die Christus “van de doden opgewekt en 

Hem de heerlijkheid gegeven heeft”, tevens hoop op God is. Voor hen gold wat we de twee 

Emmaüsgangers hoorden zeggen: “Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons 

sprak en ons de Schriften ontsloot?” Pignatelli, Arrupe, onze pater Roothaan: zij konden sterk 

staan in het lijden, omdat zij leefden uit de verrijzenis; zij konden barmhartig zijn jegens de 

mensen, omdat zij Gods barmhartigheid aan den lijve hadden ondervonden. Als straks het 

schilderij onthuld wordt, kijk dan naar het ontzielde lichaam van de Heer met de ogen van die 

drie jezuïeten, die drie gezellen van Jezus, ogen die de blik reflecteren van de kunstenaar en 

van paus Franciscus, ogen vol barmhartigheid. Laat uw blik uw handen leiden, uw armen, 

heel uw houding, en de vreugde van de verrijzenis zal uw deel zijn. 


