2de paaszondag (Beloken Pasen) 2018
Dat we in onze Vlaamse taal het gezegde hebben “EERST ZIEN EN DAN
GELOVEN.” hebben we wellicht te danken aan de nuchtere keiharde realist die
de Tomas uit de evangelielezing is.
Die Tomas confronteert ons tot op de dag van vandaag met ons eigen geloof,
onze eigen twijfel , ons eigen niet verstaan, ja misschien ook met ons eigen
ongeloof in de Paasboodschap: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.
In geen enkel van de vier evangeliën lezen we een beschrijving van de
verrijzenis. We lezen wel enkele waarnemingen achteraf:de weggerolde steen,
het lege graf, de opgevouwen doeken...
Het zijn kleine discrete aanwijzingen die ons, net als de leerlingen van toen, in
verwarring brengen en ons doen nadenken...
De verwarring bij Tomas moet heel groot geweest zijn. Bij hem blijft het beeld
van Jezus de gekruisigde die op een ellendige wijze aan zijn einde kwam.
Hij moet diep ontgoocheld geweest zijn. De meester naar wie hij zo opkeek
werd veroordeeld en is gestorven als een misdadiger.
Tomas kan niet geloven in een verheerlijkte verrezen Christus.
Tot hij, niet verketterd maar opgenomen in de kring van de leerlingen, vervuld
wordt met de vrede van de Heer en hij de verheerlijkte Christus ervaart. Hij ziet
de gekruisigde met nieuwe ogen en vanuit een vredevol hart waaruit alle
ontgoocheling en verbittering is weggeëbd.
GELOVEN ZONDER GEZIEN TE HEBBEN. Het is zich toevertrouwen aan…
en ZIEN MET HET HART zoals onze liefste, dierbaarste overledenen toch
levend aanwezig blijven in ons hart en in onze gedachten.
Als wij hier samenkomen, elke zondag of af en toe, mogen we ons aanvaard
weten ook met onze twijfels en vragen. Ook Tomas bleef welkom in de kring
van de leerlingen na zijn krasse uitspraak van niet geloven..
Als wij hier samenkomen, is de Heer in ons midden. "Waar twee of meer in mijn
naam samenzijn, ben Ik in hun midden"
Wij kunnen de verrezen Heer ervaren in het beluisteren van Zijn Boodschap,
we kunnen Hem ervaren in het breken en delen van het brood,
we kunnen Hem ervaren in de vrede die ons wordt toegewenst en die we ook
zelf doorgeven, hier in de kerk en ook daarbuiten,
we kunnen Hem ervaren in de vergeving die we ontvangen en die we ook aan
anderen schenken..
We kunnen ook vandaag zien dat de Heer leeft in allen die Jezus' levenswijze
navolgen,
in allen die meeleven zowel met de vreugde als met het verdriet van
medemensen
in allen die zieken verzorgen en stervenden nabij blijven

We zien dat de Heer leeft
in alle vrijwilligers van Welzijnszorg die de voorbije weken aan meer dan 300
tachtig plussers een paasattentie bezorgden
in allen die de maandelijkse voedselbedeling van Welzijnsschakels mogelijk
maken
in allen die vluchtelingen en daklozen ondersteunen...
Beste medegelovigen
De Verrijzenisboodschap is een blijvende uitdaging om een leven lang te
groeien in geloof, te groeien ook in gelovige menswording.
En we mogen erop vertrouwen: de Heer is met ons!
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