Bezinning 93: Jezus moest lijden, sterven en verrijzen 1
3° paaszondag B-jaar: Lucas 24:35-48(49)

Het Woord
De twee leerlingen [van Emmaüs] vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen
kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Toen ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met
jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Hij zei
tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn
handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en
beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze
het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier
iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij
zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes,
bij de profeten en in de psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte
Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat
geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood
en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden
worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor
zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit
de hemel zijn bekleed.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Wat betekenen de woorden ‘Jezus is verrezen?’ Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Ook
voor de apostelen en de eerste leerlingen was het niet simpel. Geloof en ongeloof zitten verstrengeld
in alle verrijzenisverhalen en in het hart van elke christen. Hier put Lucas zich met veel woorden uit
om te affirmeren dat het alleszins niet betekent dat de verrezen Jezus een geest zou zijn in een soort
schimmenrijk, die zich af en toe aan mensen laat voelen. Jezus is werkelijk verrezen! Dat is iets
nieuws in de mensengeschiedenis.
Jezus geeft de sleutel, net zoals in het Emmaüsverhaal: de Schrift toont aan dat Jezus moest lijden en
sterven en dat Hij moest verrijzen en wel op de derde dag.
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Het ‘tot vergiffenis van zonden’ kan mensen irriteren. Toch is het een heel blijde boodschap. Want
zondaars – en dat zijn we toch allemaal – zijn niet hopeloos verdoemd en verloren. Er is redding
mogelijk, dank zij Gods vergevende liefde in zijn Zoon Jezus Christus.
In de scheurkalender De Druivelaar stond op de keerzijde van zondag 15 april 2012 volgend citaat van
Harold S. Hulbert: ‘Kinderen hebben liefde nodig, vooral wanneer ze het niet verdienen.’ Zo is God
een zéér goede, liefhebbende en dus vergevende Vader.

Het Woord in mijn leven
Hoe stel ik mij Jezus als de verrezene voor? Zet mijn geloof in de verrijzenis van Jezus mij aan om het
evangelie aan anderen te verkondigen? Wat is mijn manier van verkondigen in woord en daad?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt de Messias, verrezen uit de dood.
Zo hebt Gij de dood overwonnen,
niet alleen voor Uzelf,
maar voor alle mensen, alle volkeren.
Door Uw lijden en dood
hebt Gij eens en voor altijd
onze zonden vergeven.
Geef dat ook wij bevrijdend met mensen omgaan
en hen nooit staalhard vastpinnen op hun zondig verleden,
maar juist liefdevol de toekomst openen. Amen.
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