Nederlands
Paaszondag A – B – C
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap. (Ps 118,24)

Van leven naar eucharistie
Iedere ontdekking gaat uiteindelijk terug op een zekere intuïtie. De ontdekker heeft het als
't ware vooraf doorvoeld. Dit is nog meer waar wanneer het gaat om interpersoonlijke
verhoudingen. Om ware vriendschap en echte liefde te verstaan moet men eigenlijk eerst
op éénzelfde golflengte leven met de andere. Dan zal men de andere echt begrijpen en
waarderen tot in zijn diepste persoonlijkheid. Men zal hem ook kunnen oproepen tot een
doorleefd antwoord dat een echt "ja" kan zijn.

Eerste lezing

Handelingen 10,34a.37-43

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: "Gij weet wat er overal in
Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in
Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem
gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende
rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land
van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het
kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde
dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk maar
aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die
met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was
opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te
getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden
en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat
ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden
verkrijgt."
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Tweede lezing

Kolossenzen 3,1-4

Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat
boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het
hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met
Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult
ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Evangelie

Johannes 20,1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen –
het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was
weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus
beminde leerling en zei tot hen: "Ze hebben de Heer uit het graf genomen en
wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd." Daarop gingen Petrus en de
andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die
andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag
dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt
niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere
plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was
aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden nog niet
begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest
opstaan.

Van eucharistie naar leven
Jezus' verrijzenis opent levenslicht met geheel nieuwe perspectieven. De apostelen staan daarvoor
borg. Zij zijn onze enige authentieke getuigen. Ieder christelijk leven speelt zich af tussen dit
steeds nieuwe gebeuren en de voltooiing ervan in heerlijkheid. In de tussentijd – de tijd van de
Kerk – leven wij nog in de duisternis van het geloof. Wij steunen op het getuigenis van hen die
gezien en geloofd hebben. Zo worden wij op onze beurt levende tekenen van de kracht van de
verrijzenis die de Geest van Christus bewerkt in zijn Kerk. Naar het voorbeeld van de leerling die
Jezus liefhad moeten wij ons door liefde en geloof afstemmen op de golflengte van de Verrezene.
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Paaszondag A – B – C
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap. (Ps 118,24)

Van leven naar eucharistie
Iedere ontdekking gaat uiteindelijk terug op een zekere intuïtie. De ontdekker heeft het als
't ware vooraf doorvoeld. Dit is nog meer waar wanneer het gaat om interpersoonlijke
verhoudingen. Om ware vriendschap en echte liefde te verstaan moet men eigenlijk eerst
op éénzelfde golflengte leven met de andere. Dan zal men de andere echt begrijpen en
waarderen tot in zijn diepste persoonlijkheid. Men zal hem ook kunnen oproepen tot een
doorleefd antwoord dat een echt "ja" kan zijn.

Eerste lezing

Handelingen 10,34a.37-43

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: "Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe
Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en
hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond
en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem.
En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.
Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de
derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk maar aan de getuigen
die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken
hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te
prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en
de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt."

Tweede lezing

1 Korinthiërs 5,6b-8

Broeders en zusters, gij weet dat een beetje zuurdeeg genoeg is om het hele deeg zuur te
maken? Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden; ge moet immers zijn als
ongezuurde paasbroden, want ook ons Paaslam is geslacht: Christus zelf. Wij moeten ons
feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en boosheid, maar
met het zuivere brood van reinheid en waarheid.
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Evangelie

Johannes 20,1-18

Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog
donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was
weggehaald. IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus
hield. "Ze hebben de Heer uit het graf gehaald", zei ze. "Wisten we maar waar ze Hem
hebben neergelegd!" Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en
kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er
nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het
graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe
de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag
helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was
aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de
Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan. Daarop gingen de leerlingen terug naar
huis.
Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in
het graf en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de
ander aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus had gelegen. Ze spraken haar aan:
"Waarom huilt u zo?" Ze antwoordde: "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet
waar ze Hem hebben neergelegd!" Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: "Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?" In
de mening dat het de tuinman was zei ze: "Heer, als u het bent die Hem hebt
weggenomen, zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen."
Jezus zei: "Maria!" Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: "Rabboeni!" (Dat is het
Hebreeuws voor: meester.) "Houd Me niet vast", zei Jezus. "Ik moet nog opstijgen naar de
Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: 'Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie
Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.'" Daarop ging Maria van Magdala aan de
leerlingen verkondigen: "Ik heb de Heer gezien", en ze vertelde hun wat Hij tegen haar
gezegd had.

Van eucharistie naar leven
Jezus' verrijzenis opent levenslicht met geheel nieuwe perspectieven. De apostelen staan daarvoor
borg. Zij zijn onze enige authentieke getuigen. Ieder christelijk leven speelt zich af tussen dit
steeds nieuwe gebeuren en de voltooiing ervan in heerlijkheid. In de tussentijd – de tijd van de
Kerk – leven wij nog in de duisternis van het geloof. Wij steunen op het getuigenis van hen die
gezien en geloofd hebben. Zo worden wij op onze beurt levende tekenen van de kracht van de
verrijzenis die de Geest van Christus bewerkt in zijn Kerk. Naar het voorbeeld van de leerling die
Jezus liefhad moeten wij ons door liefde en geloof afstemmen op de golflengte van de Verrezene.
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