
 

 

 
8 mei 2022, vierde Paaszondag jaar C 
Eerste lezing: Handelingen 13, 14.43-52 
Evangelielezing: Johannes 10,27-30 
 
Homilie 
 
Beste mensen,  
In de eerste lezing horen we dat ook de heidenen voorbestemd zijn tot het eeuwig leven. Dit 
was in de joodse tijd niet vanzelfsprekend. De joden geloofden namelijk dat enkel de joodse 
bevolking gered zal worden door de Messias. Na de verrijzenis van Jezus was er bij de 
farizeeërs en de Schriftgeleerden veel onrust omdat iedereen christen kon worden. Want de 
farizeeërs geloofden ten eerste niet dat Jezus hun Messias was, en mochten de farizeeërs 
en schriftgeleerden Jezus wel erkennen als  de Messias, dan was dit enkel bestemd voor het 
eigen volk. Jezus was de eerste rebel in het joodse volk die dit tegensprak in woord en daad. 
Jezus gaat in het evangelie om met heidenen, tollenaars en zondaars, kortom met iedereen. 
Jezus heeft oog voor alle mensen en predikt aan iedereen het koninkrijk van God. Dit wil 
zeggen dat Jezus ook aan jou zegt: Ik geef jou het eeuwig leven als je in mij gelooft.  
Paulus en Barnabas ervaarden in de eerste lezing dat er onder de joodse bevolking weinig 
geloof was. Er was zelfs veel afgunst en beschimpingen vanuit het joodse volk. Als zij te 
horen kregen dat het eeuwig leven aan hen gegeven werd, gingen ze eerder dit bekritiseren 
dan aan te nemen. Een menselijke houding die wij vandaag ook wel kennen.  Dit was in 
groot contrast met de heidenen die het geloof in het eeuwig leven opvatten als iets heugelijks 
en bevrijdend. Zo staat er:  “Toen de heidenen dit hoorden waren zij verheugd en 
verheerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd 
namen het geloof aan. Het waren heidenen die nog van toeten of blazen wisten over de 
theologische joodse wet. Hun hart was nog vrij en open om nieuwe dingen aan te nemen. 
Misschien iets waar wij van kunnen leren. Los komen van onze kritische ideeën en tradities 
en een open houding aannemen om het geloof in het eeuwig leven toe te laten in ons hart.  
Beste mensen, dringt deze boodschap tot ons door ? De boodschap dat het eeuwig leven 
voor ons ligt als we geloven in Jezus? De boodschap dat wij aan iedereen als leerling van 
Jezus, als christenen dit mogen verder vertellen? Zelfs aan de mensen die we minder graag 
zien.  
Maar wat betekent nu dat eeuwig leven, waarop heel het geloof  geënt is? Het is zeer 
moeilijk om dit met ons menselijk verstand te vatten. Aan de hand van de eucharistie kunnen 
wij proberen het beter te begrijpen.  
Het leven is, menselijk gezien, eindig. Ooit komt er een dag voor ons allemaal dat we al onze 
bezittingen en eigendom moeten achterlaten waarvoor we enorm hebben gewerkt. Toch zegt 
de verrezen Heer dat we samen met Hem kunnen verijzen in een nieuw en verheerlijkt 
lichaam, ook al vergaat ons menselijk lichaam tot as en stof. De leerlingen begrepen daar 
geen snars van. En wij misschien ook niet. Je moet je proberen voor te stellen hoe 
stomverbaasd hun gezichten er hebben uitgezien als men dit aan hen vertelde. Een beetje 
zoals wij vandaag.  
Maar dan zit Jezus met zijn leerlingen aan tafel en neemt een stukje brood en zegt: Kijk, dit 
brood dat ben ik. Ik ben nu onder jullie, Jullie kunnen mij zien, aanraken en proeven wat ik 
allemaal doe en zeg. Maar er komt een moment dat ik niet meer fysiek bij jullie aanwezig zal 
zijn. Maar toch zal ik bij jullie zijn op een andere manier. Neem nu dit brood en eet hiervan. 
De leerlingen namen dit brood aan en aten het op. En jezus vroeg: “waar ben ik nu ?” Het 
brood is niet meer zichtbaar maar toch is het brood nog aanwezig. Het is aanwezig in jullie 
allemaal. één brood dat Jezus is, wordt zichtbaar gebroken en verdeeld. Het brood, dat 
Jezus is verdwijnt is niet meer onder ons , maar komt aanwezig in ons.   



We kunnen dit vergelijken met mensen die we enorm graag hebben maar die overleden zijn. 
Deze dierbaren zijn niet meer onder ons, en dat doet pijn. Maar wij mogen geloven en hopen 
dat ze in ons wel werkelijk aanwezig zijn. Net zoals Jezus zijn boodschap van liefde in ieder 
van ons kan voortleven. Wij kunnen spreken, bidden en een kaarsje aansteken voor mensen 
die overleden zijn. Ze zijn niet dood, maar leven verder op een manier die wij moeilijk kunnen 
vatten. En Jezus heeft ons verzekerd dat dit echt waar is. Want Hij is opgestaan uit de dood 
en heeft zijn nieuw verheerlijkt lichaam laten zien aan ooggetuigen. En vanuit deze 
stomverbaasde getuigen is de wereld veranderd.  
En wij mensen wie we ook zijn, alle rassen, stammen volken , of talen. We mogen allemaal 
geloven in dit eeuwig leven. Dat is wonderbaarlijk prachtig! Ik vergelijk het eeuwig leven 
graag met een oneindige liefde. En hier op aarde kunnen wij ons voorbereiden om ons in die 
enorme liefde te trainen. Als we leven zoals Jezus met oog voor de naasten en met goede 
bedoelingen, trainen we onszelf om, opgenomen te worden in die liefde, eenmaal onze weg 
ten einde loopt. 
Stel je voor mensen dat het echt waar is, die verrijzenis. En dat we vandaag te horen krijgen 
dat het eeuwig leven voor u en voor mij gegeven is. Dat Jezus in ons kan leven, en dat wij 
zijn boodschap aan alle volken mogen verkondigen. Zouden wij dan net niet hetzelfde 
reageren zoals in de eerste lezing? Maar dan met een kleine aanpassing: “Toen de 
christenen van Turnhout en Oud-Turnhout dit hoorden waren zij verheugd en verheerlijkten 
het woord van God.” Amen.  
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