Dag 31 - Fr Jerome se Lockdown Refleksie
3de Sondag van Paasfees
26 April 2020
Leeswerk: Handelinge 2: 14a, 36-41, Psalm 116: 1-4,11-18, 1 Petrus 1: 17-23, Lukas 24: 13-35
Op ons eie kan en sal ons waarskynlik nooit die raaisel van die opstanding, van die Paaslewe, ten
volle begryp nie. Die twee dissipels onderweg na Emmaus het gesels en gesels. Hulle het probeer
om die feite van alles wat die vorige dae in Jerusalem plaasgevind het, te vertel, maar kon nie die
raaisel glo nie.
Daar was 'n groot begeerte om te beweeg van teleurstelling en ongeloof na harte wat brand van
die lewe en geloof. Hulle nooi Jesus om die nag by hulle te bly. Hulle het daardeur die lewende
woord van die Skrif in genooi.
Ons eie ontmoetings daagliks met Jesus en ons deelname aan die Woord en sakramente moet
ook 'n groot begeerte in ons laat ontstaan, en ons harte te laat brand van die lewe om die lewe te
soek deur dieper in die verborgenheid te reis. Woord en sakrament moet ons lewens laat draai en
beweeg om ons nog dieper te verdiep in die raaisel van die opgestane lewe wat Jesus ons
voortdurend bied.
Die twee dissipels wou nie die feite van die gebeure in Jerusalem wat die eerste Goeie Vrydag,
Heilige Saterdag en Paassondag was, glo nie. Dit was totdat hulle al die feite geweet het.
Hierdie dissipels en almal van ons wat kies om Jesus te volg, spandeer ons lewens met Jesus en
leer feite oor hierdie opgestane lewe wat Hy ons so vrygewig bied. Ons deelname aan Woord en
sakrament, en veral in hierdie tyd van afstand, is ons lewenswandel met Jesus deur die lewe
waartydens hy aanhou om ons te leer dat hy opgestaan en teenwoordig is. In ons vreugdes,
hartseer, gesukkel en pyne.
Soos die dissipels op pad na Emmaus, moet ons ook getroue dissipels word en die opgestane
Christus deur ons eie woorde en dade bekend maak. Om dit te kan doen, moet ons ons visie
verder as bloot feite uitbrei. Ons moet ons verwagtinge beoordeel en ons lewe op Jesus en sy
ontvouende misterie herfokus. Ons moet hom ook gretig uitnooi om by ons te bly.
Gebeurtenisse wat vanuit een perspektief gesien word, word dikwels op 'n latere stadium anders
gesien. Byvoorbeeld, die verlies van 'n werk kan die slegste ding wees wat met ons kan gebeur,
maar dan kan ons nog beter en 'n meer vervullende werk ontvang. Vanuit hierdie perspektief,
was die beste ding wat kon gebeur het om die eerste werk te verloor. Die dissipels op pad na
Emmaus was bedroef oor wat gebeur het as gevolg van hul gebrek aan geloof dat hulle
perspektief beperk was. Die vreemdeling op die pad het hulle 'n ander perspektief aangebied.
Vandag is nog 'n geleentheid om dieper in die verborgenheid van Jesus in te gaan en mag God al
hierdie begeerte na meer van Jesus in ons laat toeneem. Amen

