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is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
(Ps. 119:105)

Pasen, de diepere betekenis

Vaak is het zo, als wij elkaar ontmoeten in
de Gemeente op Paasmorgen, dat we elkaar
dan begroeten met de woorden uit Lukas
24:34 die de discipelen tegen de Emmaüsgangers spraken:
De Heere is werkelijk opgewekt of ook wel:
De Heer is waarlijk opgestaan.

De Staten Vertaling zegt: En Hij heeft ons
mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in
den hemel in Christus Jezus.
En wat betekent dat nu in de praktijk voor
ons? Dit geweldige heilsfeit, die alles overtreffende rijkdom van zijn genade, van zijn
goedheid over ons in Christus Jezus.
We gaan daarvoor naar Romeinen 6:4a

Het is echt zo: De Heer is waarlijk, de Heer
is werkelijk, opgestaan.

4a Wij zijn dan met Hem begraven door
de doop in de dood.

Maar er is nog iets bijzonders gebeurd, en
dat wordt met Pasen nog wel eens over het
hoofd gezien.

Het staat in de verleden tijd; wij zijn dan met
Hem begraven. En onze doop getuigt daar
van.

Wij kunnen dat niet beter weergeven dan de
bijbel zelf en u vindt dat in Efeze 2:6/7

4b opdat, evenals Christus uit de doden is
opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden
wandelen.

6 En heeft ons met Hem opgewekt en met
Hem in de hemelse gewesten gezet in
Christus Jezus.
7 Opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade
zou bewijzen, door de goedertierenheid
over ons in Christus Jezus.
Toen Jezus ten hemel voer en Zich zette aan
de rechterhand van Zijn Vader, toen heeft
Hij ons mede opgewekt en ons mede gezet,
een plaats gegeven, in de hemelse gewesten.

Christus werd niet door eigen kracht uit de
dood opgewekt; nee, er staat hier dat Hij tot
en ook door de heerlijkheid van de Vader uit
de doden is opgewekt.
En door die kracht – dus niet door onze
kracht – door die kracht zullen ook wij in
een nieuw leven wandelen.
Dus als men aan u, als christen - zou vragen:
"hoe gaat het met u" dan zou u tegen een
ander christen, die dat begrijpt, kunnen zeggen als antwoord: "ik leef niet meer … maar
Christus leeft in mij".
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Dat is geen alledaags antwoord als men
vraagt: "hoe gaat het met u" maar bijbels gezien is het waar:
Paulus bejubelt dit heilsfeit in Galaten 2:20
waar hij zegt:
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer
ik leef, maar Christus leeft in mij.
En ook in Col. 3:3
Want u bent gestorven en uw leven is met
Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven
is, dan zult ook u met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid.
Dus Pasen betekent voor u en voor mij:
o
o

Jezus is opgestaan en de dood heerst
niet meer over Hem.
Ook wij zijn met Hem opgestaan, en de
zonde zal over ons niet meer heersen.

Wel hebben wij nog een lichaam der zonde,
maar voor zijn zondige neigingen zijn wij
dood door het werk van de opgestane Jezus.
Wie dat gelooft en uit dat heilsfeit leeft, kan
pas echt Paasfeest vieren.
Nogmaals de prachtige verzen uit Efeze
2:6/7
6 En heeft ons met Hem opgewekt en met
Hem in de hemelse gewesten gezet in
Christus Jezus.
7 Opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade
zou bewijzen, door de goedertierenheid
over ons in Christus Jezus.
Pasen! Jezus is opgestaan; maar ook:
Pasen! Wij zijn met Hem opgestaan.

De beschrijving over het waar gebeurde verhaal van de opstanding van onze Here Jezus
is spectaculair, sensationeel en heel bijzonder te noemen.
Het is opmerkelijk dat onmiddellijk, nadat
Jezus geroepen had "het is volbracht" en Hij
de geest gaf, het voorhangsel van de tempel
scheurde. Het scheurde van boven naar beneden.
Veronderstel dat u een priester was en in de
tempel dienst deed en dat u, op het moment,
dat Jezus stierf, voor het voorhangsel stond.
U zou dan iets spectaculairs zien. Opeens
scheurde dat voorhangsel van boven naar
beneden in tweeën. En daarna ging de aarde
beven en wel zo krachtig, dat de rotsen
scheurden. Zo iets is spectaculair te noemen.
Math. 27:51
En zie, het voorhangsel van de tempel
scheurde in tweeën, van boven tot beneden;
de aarde beefde en de rotsen scheurden.
En nu de vraag aan u: waar is het voorhangsel een beeld van? Het antwoord daarop
vinden wij in Hebr. 10:19/20
Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid
hebben om in te gaan in het heiligdom
door het bloed van Jezus.
Langs een nieuwe en levende weg, die Hij
voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.
Het voorhangsel is dus een beeld van het
vlees van Jezus. Hij kwam in hetzelfde
vlees dat ook wij hebben en baande daar
doorheen een nieuwe en levende weg.

- 3 Gaan wij die weg, die Hij ons ingewijd heeft
– en die weg mogen wij nu met volle vrijmoedigheid gaan – dan komt die uit in het
heiligdom.

had, de duivel, teniet doen. Hij heeft de duivel onttroond.

Er gebeurde nog iets sensationeels:

o

Mt. 27:52 Ook werden de graven geopend
en veel lichamen van heiligen die ontslapen
waren, werden opgewekt.

o

Mt. 27:53 En na Zijn opwekking gingen zij
uit de graven, kwamen in de heilige stad en
zijn aan velen verschenen.
Men kan hier niet meer over vertellen met
zekerheid, dan wat de bijbel ons hier verhaalt.
En er staat ook dat zij na zijn opstanding uit
de graven gingen. Gestorven vromen staan
op; ze zien elkaar op dat kerkhof natuurlijk
en ze gaan op weg want er staat: en zij kwamen in de heilige stad, waar ze aan velen
verschenen. Meer kunnen we er niet over
zeggen.
Wat we wel kunnen zeggen is, dat Jezus na
zijn dood, in het dodenrijk neerdaalde en
dat satan de sleutels van de dood en het dodenrijk moest overgeven aan Jezus.
En wat was nu de reden, dat de satan, die de
macht over de dood had, onttroond werd
door Jezus? Hebr. 2:14 schrijft hierover:
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed
zijn, heef Hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood, hem die de macht
over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen.
Alleen door op gelijke wijze deel te krijgen
aan bloed en vlees als ons, kon Hij – door
zijn dood – hem die de macht over de dood

o

Jezus heeft nooit een zondige natuur
gehad.
Jezus heeft de zonde nooit gekend,
want de zonde kent men pas als men de
zonde doet.
Jezus heeft nooit een zondig vlees gehad want een zondig vlees heeft iemand, die gezondigd heeft.

In wat voor vlees kwam Jezus dan wel? In
Romeinen 8:3 wordt dit uniek en voorzichtig weergegeven door de apostel Paulus:
Heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de
zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
(Staten vertaling).
Toen Jezus stierf liep de duivel in de val.
Immers, de ziel die zondigt, die zal sterven,
maar Jezus heeft nooit gezondigd.
Want wij hebben geen Hogepriester, Die
geen medelijden kan hebben met onze
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder
zonde. (Hebr. 4:15)
De begeerte werd nooit bij Hem bevrucht en
daardoor heeft Hij nooit gezondigd.
Omdat Hij toch ter dood werd gebracht,
werd de duivel, die de macht over de dood
had, onttroont.
Een wijsheid die niemand van de leiders
van deze wereld gekend heeft. Immers,
als zij die gekend hadden, zouden zij de
Heere der heerlijkheid niet gekruisigd
hebben. (1 Korinthiërs 2:8)
God heeft ons mede opgewekt en gezet in de
hemel. Hoewel ons lichaam nog op de aarde
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Over de opstanding van onze Here Jezus lezen we in Mattheüs 28:1/4
Mt. 28:1 Laat na de sabbat, toen het licht
begon te worden op de eerste dag van de
week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
In Marcus 16:1 worden drie vrouwen genoemd: Maria Magdaléna, Maria, de moeder van Jakobus en Salome.
Deze vrouwen gingen vroeg uit bed en ze
gingen met z'n drieën naar het graf van Jezus.
Toen Hij nog leefde en rondwandelde in Israël, hadden zij voor Hem gezorgd, net als
vele andere vrouwen, die met Hem meegereisd waren naar Jeruzalem.
Het is trouwens verrassend, dat het uitgerekend vrouwen zijn geweest, die Jezus tot het
laatste moment van zijn leven hebben begeleid en nu weer als eersten getuigen waren
van Zijn opstanding.
Denk aan Maria Magdalena. Over haar is
bekend, dat Jezus uit haar zeven boze geesten heeft gedreven.
Een spectaculaire bevrijding en hoe lief
heeft ze toen Jezus gekregen, die haar uit het
warnet van de boze had bevrijd.
Mt. 28:2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere,
die uit de hemel neerdaalde, ging erheen,
rolde de steen van de opening weg en ging
erop zitten.

En toen - plotseling in die vroege ochtend,
een zware aardbeving, doordat een engel des
Heren uit de hemel nederdaalde.
En die sterke engel ging naar die grote ronde
steen toe die 1000 kilo of meer woog en
alsof het niks was, wentelde hij die steen
weg en ging er op zitten.
Mt. 28:3 Zijn gedaante was als een bliksem
en zijn kleding wit als sneeuw.
Zó zag die engel er uit: als een bliksem en
zijn kleren waren wit als sneeuw.
Mt. 28:4 De bewakers beefden van angst
voor hem en werden als doden.
En de soldaten van Pilatus, die het graf bewaakten, zagen die engel en zij schrokken
zich zogezegd wezenloos want - zo staat er
- zij werden als doden!
De engel begon te spreken, maar niet tegen
de bewakers, maar tegen de vrouwen die
naar het graf gekomen waren om zijn lichaam met specerijen te zalven.
Mt. 28:5 Maar de engel antwoordde en zei
tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te
zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
Jullie hoeven niet bang te zijn, sprak de engel.
Mt. 28:6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de
plaats, waar de Heere gelegen heeft.
De engel nodigt de vrouwen uit om het graf
in te gaan om te zien waar Jezus gelegen
heeft. En als ze dat gedaan hebben, zegt de
engel het volgende tegen hen:
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Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden.
In het Marcus evangelie staat: "Zegt zijn discipelen en Petrus …" Dat had die arme Petrus, die Jezus drie keer verloochend had, en
het niet meer zag zitten, nodig om te horen.
En tot hen, die het niet meer zien zitten,
klinkt heden ook het woord: Jezus is opgestaan en wij met Hem.
Het is volbracht! Het werk is klaar! En
daarmee en daarom kunnen we nu aan de
slag in het leven van alledag want daar gaat
het toch om.
En dan spreekt de engel nog het volgende:
Mt. 28:7b En zie, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u
gezegd.
Mt. 28:8 En zij gingen haastig van het graf
weg, met vrees en grote blijdschap, en zij
snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.
Nog helemaal onder de indruk van wat zij
gezien en gehoord hebben, gingen ze weg
van het graf met grote blijdschap in hun hart
en ze liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten.
Mt. 28:9 Toen zij weggingen om het aan Zijn
discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam
hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en
aanbaden Hem.
In Johannes 20:17 staat dat Jezus het volgende tegen Maria van Magdala sprak:
Ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen:
Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader,
en naar mijn God en uw God.

En zo zegt ook Jezus tegen ons:
o
o
o

Ik ben een Broeder van jullie.
Mijn Vader is uw Vader.
Mijn God is uw God.

Hij is het waard, dat wij dat ook doen in ons
gebed: Voor Zijn doorboorde voeten knielen en Hem aanbidden.
Dus Pasen betekent voor u en voor mij:
o
o

Jezus is opgestaan en de dood voert
geen heerschappij meer over Hem.
Ook wij zijn met Hem opgestaan, en de
zonde zal over ons geen heerschappij
meer voeren.

Wel hebben wij nog een lichaam der zonde,
maar voor zijn zondige neigingen zijn wij
dood door het werk van de opgestane Jezus.
Wie dat gelooft en uit dat heilsfeit leeft, kan
pas echt Paasfeest vieren.

Christus is het Die gestorven is
ja wat meer is, Die ook opgewekt is
Die ook aan de rechterhand van God is
Die ook voor ons pleit.
Romeinen 8:34

