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Om nog eens over door te praten:
Wat betekent het voor jou dat bij Jezus na Zijn opstanding de littekens van
zijn kruisiging nog zichtbaar zijn?
Bijbelstudie –
Lees Genesis 2:1-7 en Ezechiël 37:1-14. Welke licht werpt dit
over Johannes 20:22?

1. Vrede en Geest- (Johannes 20:19-23)
De discipelen hielden na Pasen de deuren gesloten. Een herkenbare situatie.
Wat heeft Pasen in ons leven veranderd? Als Hij ook vandaag in ons midden
is, ons met vrede begroet en Zijn Geest schenkt. De littekens in zijn handen en
zijde zijn nog zichtbaar, maar Hij is opgestaan. Wat doet dat in ons leven?
Blijven wij in de greep van de angst? Angst voor alles wat ons kan
overkomen? Persoonlijk, aan ziekte, leed, verlies of onzekerheid. Of in onze
samenleving. Er is genoeg om bang voor te zijn.
Jezus wacht niet tot onze deuren eindelijk open gaan, maar verschijnt
plotseling in ons midden. Hij begroet ons met vrede. Dat gebeurt elke
zondagmorgen in de groet in het begin van de dienst. Maar deze woorden
mogen we uit de mond van Jezus zelf horen: Vrede zij jullie. Hij is de
gekruisigde en opgestane Heer. Hij is de eerste mens van een nieuwe
schepping. Hij is zichtbaar en tastbaar, maar ook helemaal anders: de eerste
mens van Gods onvergankelijke herschepping.
Maar dan is er iets bijzonders: Jezus laat de littekens aan Zijn handen en zijde
zien. Jezus verschijnt als eerste mens van een nieuwe schepping. Maar niet
helemaal gaaf en heel. De leerlingen zien in Jezus dat de vrede, die Hij hen in
hun midden brengt, er dankzij deze littekens is: door Zijn lijden en sterven.
Maar deze littekens doen niets af van de vrede. Ze zijn geen smet op het
blazoen van de heelheid. Ook in ons leven, dat vervuld mag zijn van de vrede
en vreugde in Christus mogen littekens hun plaats hebben. Onze littekens op
onze ziel, of heel tastbaar in ons lichaam. We dragen ze met ons mee. Ze
krijgen in het licht van Pasen hun plaats. De vrede draagt de sporen in zich
van de strijd die er aan vooraf ging.
Jezus blaast over hen zodat zij de Geest ontvangen. Het doet ons herinneren
aan Genesis 2 en Ezechiël 37, waar God schept en herschept. Waar wij
denken dat er geen leven meer is, is Jezus zelf de vrede en het leven. Durven
wij te geloven dat Jezus ons in onze angst kan ontmoeten en kan vervullen
met de vrede van Zijn aanwezigheid? Met littekens en al?

Gebed –
De hemel maakt ons bang, ze is te kalm;
In het hele universum hebben we geen plaats.
Onze wonden doen ons pijn; waar is de balsem?
Heer Jezus, bij Uw littekens, klampen wij ons vast aan Uw
genade .
(Edward Shillito)
Verhalen delen –
Luister eens naar het verhaal van Wess Stafford
(https://youtu.be/4Bi8UDA5kb4 en
https://youtu.be/Wmko9cIAqsc)
Hoe herken je in zijn levensverhaal dat littekens opgenomen
kunnen worden in een vernieuwd leven?
Liturgie – Uit Lied 653
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Thuis –
Veel mensen vinden het moeilijk dat er na Pasen niet veel
veranderd lijkt te zijn in deze wereld. Alle ellende lijkt
onveranderd door te gaan. Welk verschil maakt Pasen voor
jou/u?
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net

