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WAARLIJK OPGESTAAN 
 

Overal in onze wereld zal ook dit jaar 
weer  
dat onbegrijpelijke mysterie van de 
verrijzenis van Christus worden 
gevierd. 
In vele talen zal weer worden 
uitgezongen: ‘De Heer is waarlijk 
opgestaan, alleluja!’.  
Zolang we over het mysterie zingen, 
zijn er niet zo’n grote problemen. 
Dat wordt anders wanneer we er 
nuchter over gaan nadenken. 
Dan komen de vragen los. 
Is Christus uit het graf opgestaan? 
Hoe moeten we ons dat voorstellen? 
Misschien is het goed ons gelovige 
hart te laten spreken. 
Niet het verstandelijk kennen telt hier, maar wel het kennen door het hart dat gelooft. 
 

De verrijzenis is het goddelijk antwoord op de manier van leven van Jezus. 
De verrijzenis is een bekrachtiging van het leven  
zoals Hij dat voor zijn dood geleefd heeft. 
Hij leeft niet voor zichzelf, maar voor anderen. 
Zijn levenswijze is niet gebaseerd op macht en geweld, 
maar enkel op liefde en dienstbaarheid. 
Geloven in zijn verrijzenis wil eigenlijk zeggen, 
dat wij zijn manier van leven beamen en overnemen 
door te werken aan een betere wereld. 
Door in opstand te komen tegen alle vormen van de dood. 
Heel het leven van Jezus is een overtuigd ‘neen’ tegen lijden en dood. 
Geloven in de verrijzenis wil zeggen: 
hoe zwaar wij het ook te verduren krijgen er is altijd een nieuw begin mogelijk. 
Er is een weg dwars door lijden en dood heen. 
Het vertrouwen op Gods eeuwige liefde is de basis  
waarop voor ieder van ons de verrijzenis zal openbloeien. 
Zoals God zijn trouw heeft gegeven aan Jezus, zo zal Hij dat ook aan ons doen. 
 

Zo wordt de verrijzenis een heerlijk voorteken. 
Wij zijn niet bestemd voor de dood, maar voor het leven. 
Wij zullen eeuwig leven, omdat God liefde is. 
In Jezus heeft Hij dat bewezen. 
Nu reeds mogen wij delen in het mysterie van zijn verrijzenis. 
Pasen is een gebeuren waaraan wij nu al mogen deelnemen. 
 

‘Als ik mijn broeder niet bemin, is Christus niet verrezen’, zegt Augustinus. 
Dat kunnen we ook omdraaien:  
‘Als ik mijn broeder aanvaard, staat Christus op uit het graf’.  



Waar wij geld en goed met elkaar delen, waar wij elkaar van harte vergeven, 
waar wij elkaar in liefde dienen, daar is de levende Heer, daar gebeurt verrijzenis . . . 
We hoeven het niet altijd te zien; we mogen het wel altijd vieren. 
We hoeven het niet altijd te verstaan, maar willen het wel altijd geloven: 
‘De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja!’ 
Van harte: ZALIG PASEN! 
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