Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar;
ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden.
Jezus kwam in hun midden staan en zei:
‘Ik wens jullie vrede!’
Na deze woorden toonde hij hun zijn handen
en zijn zijde.
De leerlingen waren blij
omdat ze de Heer zagen.
Nog eens zei Jezus:
‘Ik wens jullie vrede!
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden,
zo zend ik jullie uit.’
Na deze woorden blies hij over hen heen
en zei:
‘Ontvang de heilige Geest.
Als jullie iemands zonden vergeven,
dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet,
dan zijn ze niet vergeven.’
Johannes 20, 19-23

Het kan verrassend klinken dat ‘ontvang
de heilige Geest’ onmiddellijk gekoppeld
wordt aan ‘iemands zonden vergeven’.
Voor de evangelist is dat blijkbaar de
concrete invulling van Jezus’ wens: ‘Ik
wens jullie vrede!’ ‘Sjaloom’ is een
samenleven waar mensen zich inzetten
om het leven voor elkaar ‘goed’ te laten
zijn. Daarin wordt ook Gods ‘goedheid’
zichtbaar. In die ‘sjaloom’ past ‘vergeving
van zonden’.

Thora goed te leren kennen. En ‘zondaars’
hoorden niet bij de gemeenschap.

Bij het woord ‘zonde’ denken we meestal
aan kwaad dat mensen persoonlijk
veroorzaken. Dat is ook zonde, tenminste
als mensen er ook schuld aan hebben.

Jezus koos voor liefde, barmhartigheid en
gerechtigheid. Hij redde een overspelige
vrouw van de steniging (Joh. 8, 1-11). Hij
ging om met ‘tollenaars en zondaars’, tot
grote ergernis van schriftgeleerden en
farizeeën (Lc. 15, 1-2). Zo bracht Hij
‘vergeving van zonden’ in de praktijk. Zo
realiseerde Hij het koninkrijk van God. De
farizeeën dachten: ‘alleen God kan
zonden vergeven!’ (Mc. 2, 7) Jezus stelt
daartegenover: ‘als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven
jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Daarnaast zijn er ook situaties waarover wij
spontaan zeggen: “’t is zonde”: onheil
en/of onrecht, waar we niet rechtstreeks
schuld aan hebben; een kind dat ernstig
ziek wordt en sterft; een aardbeving die in
enkele seconden duizenden slachtoffers
maakt; mooie straatstenen die gekapt zijn
door kinderen in steengroeven in India;
veel van de kleren die wij dragen,
gemaakt in ateliers met mensonwaardige
werkomstandigheden; het feit dat armen
nog steeds armer worden en rijken steeds
rijker. En ’t is zonde dat de kerk lijdt aan
heel wat ‘ziektes en bekoringen’, zoals
paus Franciscus het uitdrukte.

Hij heeft zijn leerlingen (ook ons) gezonden
om verder te werken aan het koninkrijk
van God: de onvoorwaardelijke en
bevrijdende liefde van God in menselijk
leven en handelen. Daartoe is ‘vergeving
van zonden’ nodig, nog steeds: nieuwe
kansen geven aan mensen die fout waren,
afstand nemen van onrechtvaardige en
mensonwaardige situaties en structuren,
kiezen voor eerlijke handel en eerlijke
producten, nabij zijn bij mensen die lijden,
inzet voor een kerk die dient en dicht bij
de mensen staat, … Zo is de vrede
mogelijk die de verrezen Jezus ons
toewenst.

Ook wordt het woord ‘zonde’ vaak ten
onrechte gebruikt. Hoeveel situaties
werden/worden niet als ‘zondig’
bestempeld door een al te enge moraal?
In Jezus’ tijd werden heel wat mensen als
zondaars beschouwd, omdat ze niet
leefden volgens de Thora, zoals die door
joodse religieuze leiders werd
geïnterpreteerd. Vaak waren het de
armen, die niet eens de kans hadden de

Het is een hele opdracht. Precies daarom
zegt Hij: ‘Ontvang de heilige Geest.’ Met
de levenwekkende kracht van God zelf
kunnen wij onze deuren opengooien en
zonder angst kiezen voor een leven vol
‘vrede’ voor alle mensen.
Sjaloom!

’t Is zonde, God,
dat voor veel mensen in onze wereld
het leven helemaal niet ‘goed’ is.
Als wij die ‘zonden’ niet vergeven,
dan zijn ze ook niet vergeven.
Gij leeft niet in onze plaats.
Jezus wenst àlle mensen vrede
en zendt óns vandaag
om die ‘sjaloom’ mogelijk te maken.
Laat uw onvoorwaardelijke
en bevrijdende liefde
een weg vinden in onze wereld.

In het Licht
van Gods Woord

Laat uw Geest daartoe over ons komen,
neem angst en aarzeling van ons weg,
sterk ons met uw levenwekkende kracht.
Amen.

‘Ontvang de heilige Geest’

Luc Maes

Johannes 20, 19-23

