Don Bosco

Bezinning 10: Jezus is opgewekt
Lucas 24, 1-12 = C-jaar paaswake

Het Woord
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige
olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was
weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor
raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze
werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen:
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner
u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan
zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan’. Toen herinnerden ze zich zijn
woorden.
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd.
De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van
Jokabus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was
gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende
naar het graf. Hij bukt zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij
terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Een woord bij het Woord
Je las zonet het eerste verrijzenisverhaal bij Lucas. Enkele dingen vallen bijzonder sterk op. Jezus
zelf komt niet aan het woord, Hij is onzichtbaar. Vrouwen, twee mannen en nog eens andere
mannen treden op. De vrouwen ‘vonden’ tweemaal niet: de steen was van het graf weggerold, en
het lichaam van Jezus vonden ze niet. Noch voor het één, noch voor het ander, hadden ze iets
gedaan. Ze blijven heel passief op het beslissende moment. Ze krijgen dit zonder enige inspanning.
En ze vinden meer: twee mannen, die spreken. De kern is deze: Hij is uit de dood opgewekt en Hij
moest uit de dood opstaan. De dood wordt helder en klaar genoemd, maar deze blijkt overwonnen te
zijn. Toch krijgen ze geen bewijs: enkel woorden van twee mannen.
Tenslotte gaat alleen Petrus naar het graf. Waarom de anderen niet? En Petrus komt niet tot geloof.
Er is enkel verwondering.
Eén werkwoord komt vaak terug: zeggen en vertellen. Driemaal wordt er gesproken. Het woord
staat centraal.
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Het Woord in mijn leven
Moet er voor mij een bewijs zijn, eer ik geloof dat Jezus verrezen is? Kom ik tot geloof? Wat geloof
ik dan precies? Met welk aspect van Jezus’ verrijzenis heb ik het nog moeilijk? Zal ik dit
vreugdevol nieuws op mijn beurt aan anderen vertellen? Zoek ik de gestorvenen onder de doden?
Voor wie wil bidden
Heer Jezus,
Gij zijt door uw lijden, dood en verblijf in het graf gegaan.
Uw liefde is gebleven, tot aan de grens,
tot in de grens, tot over de grens.
Gij kent mijn zwak geloof in uw verrijzenis.
Gij kent mijn aarzelend christelijk leven.
Openbaar U dan aan mij,
opdat mijn geloof mag groeien.
Vuur mijn hart aan,
zodat ik uw verrijzenis aan anderen ga vertellen.
Amen.
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