Toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria uit Magdala en
Maria, de moeder van Jakobus, en Salome
geurige olie om hem te balsemen.
Op de eerste dag van de week
gingen ze heel vroeg in de ochtend,
vlak na zonsopgang, naar het graf.
Ze zeiden tegen elkaar:
‘Wie zal voor ons de steen
voor de ingang van het graf wegrollen?’
Maar toen ze opkeken,
zagen ze dat de steen al was weggerold;
het was een heel grote steen.
Toen ze het graf binnengingen,
zagen ze rechts een in het wit geklede
jongeman zitten.
Ze schrokken vreselijk.
Maar hij zei tegen hen:
‘Wees niet bang.
U zoekt Jezus, de man uit Nazaret
die gekruisigd is.
Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier;
kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.
Ga terug
en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus:
“Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie heeft gezegd.”’
Ze gingen naar buiten
en vluchtten bij het graf vandaan,
want ze waren bevangen door angst en schrik.
Ze waren zo erg geschrokken
dat ze tegen niemand iets zeiden.
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‘U zoekt Jezus, de man uit Nazaret
die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de
dood, hij is niet hier.’ Dat is de boodschap
van de verrijzenis. Ze wordt gebracht door
een in het wit geklede jongeman, een
engel dus, een boodschapper van God.
Het is God zelf, die ons op weg zet te
geloven in de verrijzenis van Jezus.
De vrouwen krijgen een opdracht mee: Ga
terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie
heeft gezegd.”’ De leerlingen moeten
naar Galilea gaan, naar huis dus. Daar, in
hun eigen omgeving zullen ze de verrezen
Jezus ‘zien’. Daar zal Hij bij hen zijn,
wanneer ze met elkaar leven, zoals Jezus
met hen geleefd heeft.
Die boodschap geldt nog steeds. Het
geloof in de verrijzenis is een manier van
leven. De verrezen Jezus is aanwezig, waar
mensen leven zoals Hij tussen de mensen
leefde. Vooral was Hij er voor mensen die
niet van tel waren, die veroordeeld en
uitgesloten werden: zieken, zondaars,
tollenaars, …, slachtoffers van het
religieuze systeem van die tijd. Waar
mensen vandaag kiezen voor die manier
van leven, daar is de verrezen Jezus ‘te
zien’.
Na de terreuraanslag op de redactie van
‘Charlie Hebdo’ in Parijs, toonden mensen
hun solidariteit met de slogan ‘Je suis
Charlie’. Tijdens een viering op Goede
Vrijdag schreven mensen hun solidariteit
met lijdende mensen uit op een briefje met
als opschrift ‘ik ben …’. Ze legden dat
briefje bij het kruis neer. De briefjes
getuigen van een voortzetting van de
levenswijze van Jezus:

Ik ben solidair met de minderbedeelden in
onze maatschappij.
Ik ben bedroefd met hen die afscheid
moesten nemen van een geliefde broer,
vader, moeder.
Ik ben …Veronica.
Ik ben … Simon van Cyrene.
Ik ben een luisterend oor.
Ik ben niet altijd zo begripvol als ik zou
willen zijn.
Ik tracht vriendelijk en vergevingsgezind te
zijn, niettegenstaande alles.
Ik ben geen Jezus, maar Hij inspireert mij
om voor anderen een hulp te zijn.
Ik ben ‘sans papiers’.
Ik ben verbonden met organisaties die
mensen structureel helpen.
Ik ben er, maar voel mij dikwijls zo
machteloos.
Ik ben ook maar een mens. Het is ons lot af
en toe te lijden. Een gebed tot God geeft
kracht om ons kruis te dragen.
Ik ben moeder van kinderen. Ik ben er altijd
voor hen.
Ik ben een troostende schouder, die ook
een schouderklopje kan gebruiken.
Ik ben bereid te helpen waar ik kan.
Ik ben verlamd, machteloos, boos en toch
opgeroepen om de was te doen, om
liefdevol iets lekkers klaar te maken, om te
luisteren hoe het gaat, om mee niet te zien
waar de weg is en dan weer licht te
ontdekken.
Ik ben slechts een naaste op je weg.
Ik ben in blijde verwachting van twee
kleinkinderen.
Ik ben AA.
Ik ben nabij door een kaars te laten
branden en door gebed.
Ik ben soms … en soms … een Samaritaan.
Daar leeft de verrezen Jezus verder.
Daar ‘zien’ we Hem ook in onze wereld.

God,
Gij hebt uw zoon Jezus
opgewekt uit de dood.
Hij gaat met ons mee
waar wij zijn leven verder zetten,
in solidariteit
met mensen die lijden
en overal
waar wij echt leven mogelijk maken.
Soms zijn wij bevangen
door angst en machteloosheid.
Help ons te geloven
dat verrijzenis
heel concreet zichtbaar kan worden
in onze manier van leven
met en voor mensen.

In het Licht
van Gods Woord

Geef ons daartoe
de kracht van uw Geest,
elke dag opnieuw.
Amen.

Hij leeft !
Pasen 2015
Luc Maes
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