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Van leven naar eucharistie

Ieder leven gaat vroeg of laat ten onder. Ieder mens wil nochtans zijn levensplannen volledig
verwezenlijken. Hij wil zijn eigen lot bepalen. Soms ontgoochelen ons mensen in wie wij ons vertrouwen
hadden gesteld. Vrienden worden ontrouw en liefde wordt dikwijls verraden. Wij krijgen af te rekenen met
het lijden. En wanneer wij eens oud zijn geworden, zetten de anderen ons opzij. Tenslotte loopt alles uit
op de ergernis van de dood. En nochtans, deze ondergang kan ons ertoe aanzetten eens na te denken en
het feit ernstig te nemen. Daar begint de hoop op een leven na dit leven.

Eerste lezing Handelingen 2,14.22-28

Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord
tot de menigte te richten: "Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel
en luistert aandachtig naar mijn woorden. Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot
u van Godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en
tekenen, die God door Hem onder u heeft verricht: Hem, die volgens Gods vastgestelde
raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis
genageld en gedood. Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te
hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. Doelend
op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand,
opdat ik niet zou wankelen; daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van
vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten
aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt Gij mij
doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn."

Tweede lezing I Petrus 1,17-21

Vrienden, God die gij aanroept als Vader, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden;
koestert daarom ontzag voor Hem, zolang gij hier in ballingschap leeft. Gij weet dat gij niet
met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van
uw vaderen hadt geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder
vlek of gebrek, dat uitverkoren was vóór de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde
der tijden is verschenen, om uwentwil. Door Hem gelooft gij in God, die Hem van de doden
opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof in God tevens hoop op
God.



Vienna International Religious Centre   office@virc.at

Evangelie Lucas 24,13-35

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaüs
heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat
was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam
Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te
herkennen. Hij vroeg hun: "Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar
voert?" Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kléopas heette, nam het
woord en sprak tot Hem: "Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet
wat daar dezer dagen gebeurd is?" Hij vroeg hun: "Wat dan?" Ze antwoordden Hem: "Dat
met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog
van God en van heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben
overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben
geslagen. En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen!
Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een
paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf
geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden, en kwamen zeggen, dat zij ook nog een
verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn
enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd
hadden, maar Hem zagen ze niet." Nu sprak Hij tot hen: "O onverstandigen, die zo traag
van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat
alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?" Beginnend met Mozes verklaarde Hij uit
al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp
waar ze heengingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan:
"Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde". Toen ging Hij binnen om
bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak
het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij
verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: "Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij
onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?" Ze stonden onmiddellijk op en
keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.
Deze verklaarden: "De Heer is waarlijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen." En zij van
hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan
het breken van het brood.

Van eucharistie naar leven

De dood, de laatste nederlaag in ons leven, is overwonnen door de hoop op onze verrijzenis. De
Schrift helpt ons onze levensvragen te verstaan want zij geeft ons de sleutel om het lijden en
sterven van Christus te begrijpen. Wanneer wij de Verrezene in de Eucharistie ontmoeten, ontluikt
in ons het nieuwe leven.
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Van leven naar eucharistie

Ieder leven gaat vroeg of laat ten onder. Ieder mens wil nochtans zijn levensplannen volledig
verwezenlijken. Hij wil zijn eigen lot bepalen. Soms ontgoochelen ons mensen in wie wij ons
vertrouwen hadden gesteld. Vrienden worden ontrouw en liefde wordt dikwijls verraden. Wij
krijgen af te rekenen met het lijden. En wanneer wij eens oud zijn geworden, zetten de anderen
ons opzij. Tenslotte loopt alles uit op de ergernis van de dood. En nochtans, deze ondergang kan
ons ertoe aanzetten eens na te denken en het feit ernstig te nemen. Daar begint de hoop op een
leven na dit leven.

Eerste lezing Handelingen 2,14.22-28

Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het
woord tot de menigte te richten: "Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem,
weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Jezus de Nazoreeër was een man
wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machtige daden,
wonderen en tekenen, die God door Hem onder u heeft verricht: Hem, die volgens Gods
vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van
goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft Hem ten leven opgewekt
na de strikken van de dood te hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij
daardoor werd vastgehouden. Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen,
altijd door, Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen; daarom is er
blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust
vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk en uw heilige
geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met
vreugde vervullen voor uw aanschijn."

Tweede lezing I Petrus 1,17-21

Vrienden, God die gij aanroept als Vader, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden;
koestert daarom ontzag voor Hem, zolang gij hier in ballingschap leeft. Gij weet dat gij
niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat
gij van uw vaderen hadt geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het
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lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was vóór de grondlegging der wereld, maar
eerst op het einde der tijden is verschenen, om uwentwil. Door Hem gelooft gij in God, die
Hem van de doden opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof
in God tevens hoop op God.

Evangelie Johannes 21,1-14

In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De
verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus
genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van
zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij
mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht niets. Toen
het reeds morgen begon te worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten
niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?"
"Neen," zeiden ze. Toen beval Hij hun: "Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge
iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te
halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield
tot Petrus: "Het is de Heer!" Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was trok hij zijn
bovenkleed aan – want hij droeg slechts een onderkleed – en sprong in het meer. De
andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts
ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan
land waren gestapt zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis er op en
brood. Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt." Simon Petrus
ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen,
honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet. Jezus zei
hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen Hem
vragen: "Wie zijt Gij?" Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.
Dit was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was
opgestaan.

Van eucharistie naar leven

In de kracht van de Geest deden de apostelen hun grote ontdekking: in de verrezen Christus
herkenden zij de onuitputtelijke levensbron van hun heil. Daarvan werden zij de getuigen.
Daarvan blijven hun opvolgers rond Petrus getuigen voor de wereld. Maar niet alleen voor hen,
een kleine groep ingewijden, opende dit perspectieven, maar ook voor alle mensen betekent dit
een antwoord op hun diepste heilsverwachtingen. Christenen willen niet kunstmatig vluchten uit
deze wereld. Nog minder willen zij slaven worden van haar wetten. Het gaat er hen om, zich te
laten meevoeren met de Geest van liefde en vrijheid om in het hart van het menselijk leven een
broederlijke en biddende gemeenschap op te bouwen.


