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Woord van welkom. 

Broeders en Zusters, welkom op deze derde paaszondag. De Heer leeft ! Deze werkelijkheid die we 
sinds Pasen vieren heeft bij Jezus’ leerlingen en ook bij ons tijd nodig om te verwerken en er 
conclusies aan te verbinden.  In de eerste en tweede lezing horen we Petrus en Johannes rustig en 
zelfverzekerd spreken als getuigen van de verrijzenis, van de verrezen Heer. Maar dat is niet 
vanzelfsprekend gegaan. Zij hebben net als wij fundering en kracht te ontvangen om hiertoe te 
komen. In het evangelie is Jezus de opgestane Heer zelf de initiatiefnemer. Wij mogen Hem gerust 
geloven. Hij maakt het ons van harte en van binnenuit duidelijk. Geven we ons als leerlingen van de 
verrezen Heer  aan Hem over. In deze Eucharistie en in heel ons leven. 

 

Broeders en Zusters, als er heel veel gebeurt en informatie op je afkomt is het nodig en belangrijk om 
goed te kunnen zien en onderscheiden wat dat met ons doet en wat daarvan echt relevant is. Dus: 
klopt het en wat heb ik eraan; en is het voor mij  nodig om te weten…. 

De zoektocht, hartstocht naar waarheid is een goede, edele zaak. Vorige week was het de apostel 
Thomas die bijna op wetenschappelijke manier de feiten van de verrijzenis wilde nagaan en zo 
bewijzen. Vandaag betreft het opnieuw Jezus die aan zijn leerlingen verschijnt en daarbij zelf van 
alles aangeeft en over reikt. Het heeft een hoge prioriteit, goed nieuws waarde, en hoogste 
relevantie. 

Lettend op de eerste twee lezingen is het effect hiervan bij de leerlingen gebleken: Petrus is een heel 
andere man geworden; gesterkt, gestaald in de kracht van het geloof en de heilige Geest. Hij is 
levende getuige van de verrezen Heer. Johannes is dit ook en hij schrijft op zijn eigen indringende, 
doordringende wijze: Jezus leeft;Hij is onze hulp en voorspraak. Vergeving van de zonden onze 
nieuwe wijze van bestaan.. 

Jezus komt dus andermaal bij zijn leerlingen. En wat Hij dan doet is zowel bijzonder als heel gewoon. 
Hij is dezelfde en toch helemaal anders. Het is Zijn pedagogie in drie fasen, op drie niveaus : primair: 
Hij stelt gerust en kalmeert na de eerste schrik. Zo is zijn eerste woord: vrede en die wordt erdoor 
bewerkt. Na deze binnenkomst gaat Hij vervolgens over tot overtuigen: Hij is het echt. Want ze 
kunnen het gewoon niet geloven. ( laten we eerlijk zijn: hoe zou je zelf reageren ) Dus toont Hij aan: 
Ik ben het. Hij eet een geroosterde vis. En toont daarmee aan  dat Hij het werkelijk is: de Heer in 
continuïteit met het verleden het heden en alle toekomst bepalend. Dit is (r ) evolutionair. Alles staat 
letterlijk in het licht van Zijn verrijzenis.  Jezus is filosoof, theoloog en psychotherapeut ineen. Hij 
maakt hun geest toegankelijk… Tenslotte geeft Hij hen een opdracht en zending mee: ze moeten 
Hem op basis van deze inhoud en paasboodschap  verkondigen. Van Hem getuigen, van Hem en zijn 
vergeving leven en dit naar alle mensen, alle windstreken uitdragen. Dit is missionair. 

Dit alles, broeders en zusters vormt nog altijd de grondslag van de authentieke kerkelijke 
verkondiging en spreken: de ontmoeting met de levende Heer. Middels de sacramenten en het 
gebed wordt Jezus’ wil en bedoeling aktueel toegepast en geactiveerd voor ieder van ons. 

Met Jezus als exegeet die zelf tekst en uitleg geeft is dat nog wel te geloven en te duiden. Hij wijst 
daar zelf op: het was voorspeld en is nu vervuld. Zo moest het gebeuren: zijn lijden, dood en 
verrijzenis horen bijeen. Dit alles is noodzakelijk opgenomen in Gods’ plan opdat wij daardoor 
letterlijk tot ons heil  komen. Zo bezien wordt alles één geheel met een helder doel: alle mensen 



hiertoe bij Hem brengen. Daarom is alles voltrokken en wordt het vruchtbaar: zondenvergeving en 
nieuw leven in en door Hem voor iedereen, voor heel de schepping. 

Als Jezus dood was waartoe diende alles dan ? De uitwerking van zijn verrijzenis is zo wonderbaarlijk 
dat kan God alleen doorvoeren. Het patroon van lijden en dood, de kruissteek is de achterkant van 
het ene kunstwerk dat aan de voorkant leven en verrijzenis heet. Alles heeft Hij erin neergelegd en is 
verweven met onze dagelijkse, soms rauwe werkelijkheid. Hij borduurt voort op het patroon dat 
sinds de verrijzenis steek houd: de Geest die Hem doet leven en ook ons opwekt. 

De Heer heeft geduld met ons en neemt, geeft de tijd om het verrijzenis wonder in ons te laten in- en 
doorwerken. De H. Geest zal met Pinksteren alles verlichten en verklaren. Jezus was dood maar leeft 
en dit is het goede nieuws dat zich doorzet. Deze revolutie maakt alles nieuw, bezielt en vormt de 
kern van de geloofsverkondiging. Zonder dit fundament houd het geloof geen stand. 

Het is wat ons ook draagt, motiveert en inspireert: de verrijzenis van de Heer. Het is onze diepste 
identiteit en gemeenschapsbinding. Zonder vergeving van de zonden en zonder evangelie kan er 
geen levensvatbare kerk of communauteit zelfs samenleving bestaan… Geloven we met hart en ziel. 
Het is waar; het is het waard. De Heer zal zijn aanwezigheid bij ons meer doen voelen en laten 
merken. Als wij elkaar liefhebben en bevestigen in geloof, hoop en liefde. 

Hij is met ons, blijft bij ons tot het einde van de tijd. Dat is zeker; dat is waar. Geloof het, geloof Hem 
maar. 

Amen. 


