Don Bosco

Bezinning 41: Pasen - Jezus is opgestaan
Matteüs 28, 1-10 = Paaswake in het A-jaar
Het Woord
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met
de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van
de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte
als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als
dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de
gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat
is de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga nu naar zijn leerlingen en zeg hun: ‘Hij is opgestaan uit
de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien”’.
Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op
dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten
vast en bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze
naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’
Een woord bij het Woord
Jezus sterft op een vrijdag. Op wat wij zondag noemen, de eerste dag van de week, ’s ochtends,
gebeurt er volgens Matteüs iets heel bijzonder. Ofschoon hij de kern van ons christelijke geloof
vertelt, namelijk de verrijzenis van Jezus, gebruikt hij daar toch maar twintig verzen voor. Daarvan
lezen we hier de eerste tien. Het valt op dat de evangelist ons geen getuige laat zijn van de
verrijzenis zelf. Daar kan een mens niet bij. Dat is een gebeuren tussen de Vader en de Zoon in de
kracht van de heilige Geest. Hij vertelt ons direct hoe mensen, twee vrouwen, dat blijde nieuws
ontdekken. Daarbij gebruikt Matteüs twee werkwoorden overvloedig.
Negen maal gebruikt hij de werkwoordengroep ‘antwoorden, zeggen, boodschappen en
verkondigen’. Dus het woord centraal. De verrijzenis wordt aangezegd door de engel en door Jezus
zelf. Het verrijzenisgeloof komt dus uit de hemel, van God. En we worden uitgenodigd zelf ook zijn
verrijzenis als een boodschap te verkondigen aan onze broeders en zusters.
Het werkwoord ‘zien’ wordt in de grondtekst achtmaal gebruikt, ofschoon de vertaling hierboven
enkele malen ‘zie’ laat wegvallen. Zien. Zowel de engel als Jezus zeggen dat ze Hem zullen zien.
Ja, we zullen de verrezen Heer zien! Dit mag ons sterk bemoedigen. Het is een belofte en het is de
ervaring van vele christenen vóór ons en van onze tijd: ze hebben de verrezen Heer gezien. De twee
Maria’s komen naar het graf kijken en dit kijken wordt door de engel en de Heer Jezus zelf
omgevormd naar een ander zien, het geloofszien. Ze zien Jezus terwijl ze naar de leerlingen lopen:
de verrezen Heer komt hen tegemoet. Als we naar anderen gaan om Jezus’ verrijzenis te
verkondigen, komt Jezus ons te hulp, groet ons, zegt ons niet te vrezen en nodigt ons uit het blijde
nieuws van de verrijzenis te gaan verkondigen.
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Het Woord in mijn leven
Heb ik in mijn leven al de verrezen Heer Jezus ‘gezien’? Hoe was dat? Tot welke zending leidde
dat? Welke vrees bewoont mijn hart in verband met het geloof in de verrijzenis van Jezus en de
verkondiging ervan? Hoe verkondig ik aan anderen dat Jezus verrezen is en dat ze Hem zullen zien?
Bidden met het Woord
Heer Jezus,
op Goede Vrijdag zijt Gij gekruisigd
en als Gekruisigde zijt Gij gestorven en verrezen.
God zelf, uw en onze Vader, heeft U opgewekt.
Zoals uw lijden en sterven een dienst aan ons zijn,
zo is ook uw verrijzenis een dienst.
We danken U voor zoveel liefde.
Laat ons ‘zien’ wat Gij van ons verwacht.
Laat ons ‘zien’, waar ons Galilea ligt:
de plaats waar wij U zullen zien,
de mensen aan wie wij uw verrijzenis mogen verkondigen.
Amen.
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