
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Het graf is leeg. Christus is 

opgestaan. Nu kan het leven 

lachend nieuw beginnen. 

Vanaf het begin van de 

christelijke kerk is het de 

kernbelijdenis geweest van wat 

God in zijn macht en liefde heeft 

gedaan: Hij heeft Jezus uit de 

dood heeft opgewekt.  

 

Dat is ook de kern van Paulus’ 

verkondiging. Hij hoorde het zelf van 

ooggetuigen. En veel mensen die 

Jezus na zijn opstanding in levende 

lijve hadden ontmoet, waren zelf op 

het moment dat Paulus dat hoorde én 

doorgaf nog in leven. Paulus’ 

boodschap was dus controleerbaar. 

 

Door dat ‘ooggetuigenverslag’ 

overtuigt Gods Heilige Geest blijkbaar 

al eeuwenlang steeds nieuwe mensen 

dat Jezus leeft. En brengt Hij ze tot 

de gelovige erkenning (niet 

verbeelding!) dat Jezus niet alleen 

gekruisigd maar ook opgestaan is. 

 

Opgewekt leven met God 

Jezus Christus stierf om ‘een einde te 

maken aan de zonde, voor eens en 

altijd’, Romeinen 6,10 Hij kreeg van 

zijn Vader opnieuw het leven… Dat is 

een leven dat niet langer geketend is 

door de dood. 

 

Als de Heilige Geest je tot geloof in 

Jezus Christus brengt, word je met 

Christus verbonden. Door dat geloof 

hoor je helemaal bij Hem. 

 

Romeinen 6 

Wij zijn dan met Jezus mee-begraven. 

En ook… met Hem mee-opgestaan. 

Dus: dat Jezus stierf en werd 

begraven, geldt dan ook mij. En dat 

Hij opstond en het leven ontketende, 

geldt dan ook voor mij. 

 

Tussen God en zijn Zoon staat niets 

meer in. Aan het kruis moest de Zoon 

nog zeggen: ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt U Mij verlaten?’. Maar 

met Pasen reikte de Vader zijn Zoon 

de hand. Niets staat er meer tussen 
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Heidelbergse catechismus -      Zondag 17 

Lees de Bijbel: Jesaja 25-27; Johannes 11,25-27; Romeinen 1,4; 4,22-25; 6,1-

14; 8,17; 1 Korintiërs 15,1-11; Efeziërs 1,18-22 en 6,10; 1 Thessalonicenzen 

4,13-14. Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, 

artikel 19. 

 

Vraag 44 Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? 

Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om 

ons te doen delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor 

ons had verworven. 

Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een 

nieuw leven. 

Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van 

onze opstanding in heerlijkheid. 

hen in. Maar dan staat er dus ook niets meer 

tussen God en ons in. Niets meer. Wij horen 

immers bij Jezus!  

 

Opgewekt leven voor God 

voor Jezus geldt dat Hij door zijn dood met 

de zonden heeft afgerekend voor eens en 

voorgoed! Zijn leven is nu niet langer 

geketend, - Hij leeft nu voor God. Zo moeten 

jullie nu ook jezelf zien, schrijft Paulus: ‘dood 

voor de zonde, maar in Christus Jezus levend 

voor God’, Romeinen 6,11. 

 

Pasen maakte ook ons tot nieuwe mensen. 

Paulus zegt eigenlijk dat je tegen jezelf moet 

zeggen: Ik hoor niet langer bij de zonde. 

Daarmee is afgerekend, voor eens en 

voorgoed. Ik mag nu opgewekt leven, 

ontketend leven. Ik leef nu voor God. De 

macht van de zonde in mijn leven is 

overwonnen. 

 

Besef wie je bent dankzij Christus! Wat God 

van je heeft gemaakt… Om daarachter te 

komen moet je niet jezelf gaan beoordelen. 

Maar daarvoor moet je naar Christus kijken, 

in wie je gelooft en die je hebt aangegrepen 

als de Redder en de Heer van je leven. Als je 

ziet hoe de Vader met Hem omgaat, mag je 

bedenken: zo kijkt Vader nu ook naar mij… 

 

Dat is wel wat anders dan dat nu alles vanzelf 

gaat. En dat je ongevoelig zou zijn voor de 

verleidingen van het oude leven, waarin God 

niet wordt geëerd. Dat weet Paulus ook, want 

hij laat in vers 12 direct volgen: ‘Laat de 

zonde dus niet heersen over uw sterfelijk 

bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel 

uzelf niet langer in dienst van de zonde als 

een werktuig voor het onrecht, maar stel 

uzelf in dienst van God’.  

Hoe leef je het nieuwe leven? 

De catechismus zegt treffend: ‘ook wij 

worden door zijn kracht nu al opgewekt 

tot een nieuw leven’. We mogen voor het 

nieuwe leven alles verwachten van de 

kracht waarmee de Vader zijn Zoon heeft 

opgewekt (Efeziërs 1,18-20). Diezelfde 

kracht heeft ons tot nieuw leven gebracht. 

  

Als je die teleurstelling en dat verdriet 

kent: Heer, waarom leef ik niet méér voor 

U? Het mislukt zo vaak… Dan mag je aan 

Pasen denken. Ja, je hebt te maken met 

de macht en invloed van de zonde om je 

heen en je eigen zondige neiging. Maar… 

wie heeft de macht van de zonde 

overwonnen?! Wie bleek sterker dan de 

machten waar wij zo mee moeten 

knokken? Jezus Christus! Je bent met 

Hem opgewekt tot een nieuw leven. 

 

Opgewekt leven naar God toe 

Terecht zegt de catechismus dat God ons 

door de opstanding van Jezus ook 

verzekert van onze eigen opstanding in 

heerlijkheid. Dat is een zekerheid die je 

niet altijd voelt. Maar die je mag 

ontdekken en leren vieren door Pasen.  

 

Jezus zegt zelf: ‘Ik ben de opstanding en 

het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 

wanneer hij sterft…’ 


