Voel maar
Ik ben het echt
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Intens verdrietig en teleurgesteld komen Jezus’ leerlingen bij elkaar. Niemand denkt
nog aan de woorden die Hij eerder tegen hen gesproken heeft, totdat... Hij ineens in hun
midden staat en, nadat ze van de schrik bekomen zijn, alle puzzelstukjes op hun plek
vallen. Hun Heer is opgestaan uit de dood. Jezus leeft!

LUKAS 24
Jezus leeft weer!
Op zondagmorgen vroeg gingen ze meteen naar het graf.
Ze hadden de speciale kruiden bij zich. Maar ze ontdekten dat de steen voor de ingang was weggerold. Toen ze
naar binnen stapten, zagen ze dat het lichaam van de
Here Jezus er niet meer was. Ze wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Plotseling waren er twee mannen bij
hen, in blinkende kleren. De schrik sloeg de vrouwen om
het hart en ze bogen zich diep neer. De mannen vroegen:
“Waarom komt u in een graf zoeken naar de Levende?
Hij is hier niet. Hij leeft weer! Herinnert u zich niet wat
Hij heeft gezegd toen u nog met Hem in Galilea was? Hij
zei immers dat Hij, de Mensenzoon, door verraad in de
handen van slechte mensen zou vallen en door hen gekruisigd zou worden. Maar ook dat Hij op de derde dag
uit de dood zou opstaan.” Zij herinnerden zich dat Hij dat
inderdaad had gezegd.
Ze holden terug naar Jeruzalem om aan de elf apostelen en al de anderen te vertellen wat er gebeurd was.
Maar toen de vrouwen – het waren Maria van Magdala,
Johanna, Maria (de moeder van Jakobus) en verschillende anderen – het aan de apostelen vertelden, wilden die
het niet geloven. Ze zeiden dat het onzin was. Petrus liep
toch vlug naar het graf om eens te kijken. Hij bukte zich
voorover, keek naar binnen en zag alleen de lege windsels
liggen. Op weg terug vroeg hij zich verwonderd af wat er
gebeurd kon zijn.
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen
Diezelfde dag waren twee van Jezus’ leerlingen op weg
naar het dorp Emmaüs, tien kilometer buiten Jeruzalem.
Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. Terwijl ze
zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen
mee. Het was Jezus Zelf! Maar zij herkenden Hem niet.
Ze waren verblind. “Waarover loopt u zo druk te praten?”

vroeg Hij. Ze bleven stilstaan en een van hen, Kleopas, zei:
“U bent zeker de enige in heel Jeruzalem die niet weet
wat voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen
zijn gebeurd!” “Wat voor dingen dan?” vroeg Jezus. “Wel,”
zeiden ze, “wat ze hebben gedaan met Jezus van Na˃ƃɨǉɽȃӝ AȈǉ ȴƃȶ ʥƃɰ ǉǉȶ ɥɨɁǹǉǉɽӝ ȈȚ ǁǉǉǁ ɁȶǼǉȢɁɁːȈȚȟǉ
wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond in hoog
aanzien bij God en de mensen. Maar de hogepriesters en
leiders van ons volk hebben Hem gevangengenomen en
uitgeleverd aan de Romeinen. En die hebben Hem gekruisigd. Wij dachten nog wel dat Hij de Christus was, de
bevrijder van Israël. Maar het is nu al de derde dag sinds
ze Hem hebben gedood. Een paar vrouwen van onze
groep kwamen vandaag met een wonderlijk verhaal. Ze
vertelden dat ze vanmorgen vroeg bij Jezus’ graf waren
geweest en dat zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons
gingen er onmiddellijk heen om te kijken. En inderdaad,
het lichaam was weg, zoals de vrouwen hadden gezegd.
Maar Jezus zagen ze niet.”
Jezus zei tegen hen: “Wat bent u toch dom! Wat hebt u
moeite om alles te geloven wat door de profeten is ge-
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“Luister: Ik zal de Heilige Geest sturen.
Hij zal over jullie komen, zoals mijn
Vader heeft beloofd. “

zegd. De Christus moest immers al die vreselijke dingen
doormaken voor Hij zijn heerlijkheid zou binnengaan?” Hij
herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van
Mozes en de profeten. Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden.
Ondertussen waren ze bijna bij het dorp gekomen waar
ze moesten zijn. Jezus deed alsof hij verder wilde lopen,
maar zij lieten Hem niet gaan en zeiden: “Blijf vannacht
bij ons. Het is al te laat geworden om nog verder te reizen.” Hij ging met hen mee naar huis om er de nacht door
te brengen. Terwijl ze met elkaar aan tafel zaten, nam Hij
het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf
het hun. Plotseling gingen hun ogen open en herkenden
zij Hem. Op hetzelfde moment was Hij verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: “Weet je nog hoe diep we in ons hart
geraakt werden, toen Hij met ons liep te praten en ons
een glasheldere uitleg gaf over wat in de Boeken staat?”
Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de elf leerlingen van Jezus en
zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar. Zodra die hen
zagen, zeiden ze: “Het is toch waar! De Here is weer levend
geworden! Simon heeft Hem gezien!” De twee mannen
uit Emmaüs vertelden dat zij Jezus ook hadden gezien.
Dat Hij met hen was meegelopen en dat ze Hem pas
hadden herkend toen Hij het brood brak.
Geen geest maar mens
Terwijl zij nog aan het vertellen waren, stond Jezus plotseling bij hen. Ze schrokken allemaal en dachten dat Hij
een geest was. “Waarom zijn jullie zo van streek?” vroeg
Hij. “Waarom twijfelen jullie eraan of Ik het werkelijk ben?
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Kijk maar eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben
het echt. Voel maar, een geest heeft geen vlees en botten
en Ik wel, zoals jullie zien.” Terwijl Hij dit zei, liet Hij zijn
handen en voeten zien. Hoewel ze heel blij waren, leek
hun dit te mooi om waar te zijn. Ze konden het gewoon
niet geloven. Om hen te overtuigen, zei Hij: “Hebben jullie
hier iets te eten?” Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis
en zagen dat Hij het opat. Hij zei: “Herinneren jullie je niet
meer wat Ik heb gezegd, toen Ik nog bij jullie was? Ik heb
gezegd dat alles wat over Mij in de boeken van Mozes en
de profeten en in de Psalmen staat, werkelijkheid moet
worden.” Hij legde hun uit wat in die boeken stond, zo
duidelijk dat ze het ineens helemaal begrepen. “Dus,” zei
Hij, “het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden
en sterven. En op de derde dag zou Hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld
uitgaan: ‘Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt
vergeving.’ Jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden
zijn uitgekomen.
Luister: Ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals mijn Vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad
wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen.”
Jezus naar de hemel
Toen nam Jezus hen mee naar Bethanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel. Zij vielen in aanbidding voor Hem
neer. Daarna gingen zij met grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze bleven voortdurend in de tempel om God te
eren en te danken.

