Bezinning 380: De verrijzenis verkondigen
Marcus 16,9-15 = paasweek zaterdag

Het Woord
Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan
Maria uit Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan
de mensen die Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden
dat Hij leefde en dat zij Hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere
gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en
vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen Hij aan de
elf terwijl ze aan het eten waren, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze
geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was
opgewekt. En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maar aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In deze verzen, die door een andere auteur aan het Marcusevangelie zijn toegevoegd, staat de
verrijzenis van Jezus centraal. De schrijver heeft het over drie verschijningen. Eerst aan Maria
Magdalena. Dat Jezus bij haar zeven demonen uitdreef, betekent wellicht dat ze heel ziek was en
dat Jezus haar genas. In de vier evangelies zijn het telkens vrouwen aan wie Jezus het eerst
verschijnt, die in zijn opstanding uit de dood geloven en die dit blijde nieuws gaan verkondigen.
De verschijning aan de twee vat het mooie Emmaüsverhaal uit Lucas samen. In beide gevallen
verkondigen de mensen aan wie Jezus verschijnt. Het is dan ook zo’n groot en overweldigend
nieuws, dat ze het als blij nieuws – dus als evangelie – wel moeten verder vertellen. De ervaring
zelf en de inhoud ervan dwingen hen daartoe. Maar men gelooft hen niet. Ze zijn zo opgesloten in
hun verdriet en rouw, dat er geen ruimte is voor geloof in Jezus’ verrijzenis uit de dood. Het was
dan ook bijzonder nieuw en groot nieuws. En dan hebben we even de tijd nodig om het werkelijk
te gaan geloven. Het geloof in de verrijzenis groeit in een dynamisch proces.
Tijdens de derde verschijning, nu aan de elf apostelen, spreekt Jezus belangrijke woorden. Ja, we
kunnen die woorden als een verwijt opvatten. Jezus hekelt hun taai ongeloof. Het is een scherpe
oproep om van ons ongeloof te genezen en vol overgave te geloven. Want ook ons geloof gaat
gepaard met ongeloof en moet steeds verder evolueren naar meer geloof.
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Het woord ‘verkondigen’ valt in de drie stukjes tekst. Horen, ervaren, weten dat Jezus uit de dood
is opgestaan, houdt de zending in dat grote nieuws aan anderen te melden.
Er volgt nog een belangrijke richtlijn. Jezus zendt de apostelen om aan alle mensen de verrijzenis
te verkondigen. Die opdracht is de Kerk nog altijd aan het uitvoeren. En het werk is nog verre van
volbracht.

Het Woord in mijn leven
Wie heeft mij het geloof in Jezus verrijzenis’ verkondigd? Heb ik Jezus als verrezen Heer ervaren?
Indien wel: hoe omschrijf ik die ervaring? Groei ik steeds verder naar meer geloof, dat mijn
ongeloof stap na stap doet verminderen en verdwijnen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
wat een nieuws:
U bent verrezen!
De dood is overwonnen.
Mensen weten dat
omdat U aan hen verscheen.
Het is een diepe ervaring,
die ons noopt
dit blijde nieuws
verder te vertellen.
Geef dat ik
op het juiste moment
en met de juiste woorden
over U als verrezen Heer getuig.
Het mag aan velen
vreugde en hoop brengen. Amen.
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