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Lezing: Lucas 24, 35 – 48 (NBV)
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had
gemaakt door het breken van het brood.
Terwijl 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.

Bezinningstekst:
Die geboren worden
zijn bestemd om te sterven;
de doden om te herleven.
Geloven is nooit vanzelfsprekend.
Het wordt vaak aangevochten,
niet alleen van buitenaf,
maar ook van binnenuit:
vanuit het hart van de mens die zegt:
dat kan toch niet,
opstaan uit de dood, leven na de dood.
Tegen die aanvechting van het geloof in de verrijzenis
is maar één geneesmiddel:
"Raak mij aan", zei Jezus.
Zijn wonden aanraken,
niet om Hem op aarde lijfelijk bij te houden.
Dat kan niemand.
Maar je kunt wel de wonden van zoveel medemensen aanraken.
En helpen dat het ook voor hen wordt:
verrijzenis,
leven,
hoop en toekomst.
(naar Herman Van Overbeke)

