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Thema: Pasen: nieuw leven voor u door Jezus’ opstanding!

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud,

1. Ongeveer de helft van de Nederlanders weet niet wat Goede Vrijdag en Pasen 
betekenen. Niet eens dat het christelijke feestdagen zijn. Enquêtes en interviews 
wijzen dat uit. Men maakt geen enkele associatie met het lijden en de opstanding 
van Jezus.
Pasen: dat zijn de paaseieren en paaseitjes, de paashaas en het paasontbijt.

Nu kun je bij die paaseieren een verbinding leggen met het nieuwe, ontluikende 
leven in het voorjaar en de lente. Daar mag je zeker aan denken rond Pasen.
Alles wat dor was en levenloos leek in de natuur bloeit weer open en komt tot leven. 
Soms wat vroeger, soms wat later. 
Pasen valt altijd in het voorjaar. Pasen heeft met het nieuwe leven in de schepping te 
maken, qua tijd, maar ook qua werk van God. Nieuw leven als vrucht van de adem 
van God. Mij spreekt in dit verband altijd aan wat er staat in Psalm 104:30:

“Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.”

Een nieuw gelaat voor de aarde. Een nieuwe look voor de schepping onder de adem 
van God, dat is zijn Geest. Nieuw leven gecreëerd door God zelf.
Bij nieuw leven denk ik ook aan geboorte. Dat zeggen we, als er in een gezin een 
kindje geboren is: een nieuw leven is ons gegeven. En wat is dat een feest. Wat 
verschrikkelijk mooi, als God dat geeft.

2. Als het in de Bijbel over nieuw leven gaat, gaat het ook om geboorte. Een nieuwe 
geboorte zelfs. Nee, niet dat je opnieuw in de moederschoot kunt kruipen en dan 
weer geboren worden. Dat leek Nicodémus, de leraar van Israël, te denken, toen 
Jezus het in het gesprek met hem had over: opnieuw geboren worden. (Joh. 3)
Maar het gaat de Heer Jezus om nieuw leven van bovenaf. Bij God vandaan en door 
God zelf verwekt en gegeven, zonder toedoen van mensenhand of menselijk 
ingrijpen. Dat heeft alles met Pasen te maken en met de opstanding van de Heer 
Jezus uit de doden.
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Petrus zegt dat in het begin van zijn eerste brief. Hij begint ermee na de adressering 
van zijn brief. En wat klinkt dat opgewekt. Op de hoge toon van de lof op God de 
Drie-enige, Vader, Zoon en Heilige Geest.

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote  
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van  
Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.” (1 Petrus 1:3)

God heeft ons opnieuw geboren doen worden. Wat betekent dat?
Petrus kiest een woord dat echt het begin van nieuw leven aangeeft. Verwekken. 
Zoals een vader in liefde een kind verwekt bij zijn vrouw. We vinden het woord vaak 
in de bijbelse geslachtsregisters. In Matteüs 1 bij voorbeeld: 

“Abraham verwekte Isaäk; Isaäk verwekte Jakob; Jakob verwekte Juda en zijn  
broeders… etc.”

God brengt vele kinderen voort. God verwekt ons opnieuw door de opstanding van 
Christus. Hij laat ons een nieuw leven beginnen. 
Het begin van de wedergeboorte ligt helemaal bij God. Het begint niet met de 
beslissing van de mens om zijn hart aan de Heer Jezus te geven. God de Vader 
neemt het initiatief. Hij verwekt nieuw leven. In Christus en door zijn Heilige Geest.
God brengt ons als zijn kinderen voort in zijn grote barmhartigheid. Hij gaat bij die 
onuitputtelijke barmhartigheid te rade. Hij richt zich daarnaar als Hij ons nieuw leven 
geeft. Dat zegt opnieuw dat God niets zoekt aan de kant van mensen. Hij neemt 
redenen uit Zichzelf.
Jakobus zegt hetzelfde op deze manier: 

“Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de  
eersten te maken in zijn schepping.” (Jakobus 1:18). 

Gelovige christenen zijn eerstelingen en daarom vreemdelingen in de wereld. Pioniers 
onder de mensen, die in het duister en de zonde wandelen. Mensen die zich er over 
verbazen, dat wij ons niet met hen storten in de poel van liederlijkheid.

3. Om zijn barmhartigheid is God het waard lof te ontvangen. En om nog meer. 
Want, zegt Petrus, God heeft ons opnieuw doen geboren worden “door de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden.”
Petrus legt daarmee de rechtstreekse verbinding tussen de nieuwe geboorte van de 
gelovigen en het feit van Pasen. Hij duidt aan, dat ons nieuwe leven in rechte lijn 
voortvloeit uit de opstanding van Jezus Christus en uit het leven dat hij heeft 
gekregen.
God de Vader gebruikt de schat van Pasen om ons het nieuwe leven te geven. De 
opstanding van Christus betekent immers de overwinning van het leven op de dood. 
Het leven is voor ons verworven door Christus.
De opstanding van Christus is de basis voor het echte leven in ons. Zeker, Christus 
verdiende het door zijn dood aan het kruis. Maar dat verdiende leven wordt ons deel 
door de opstanding en in de weg van de opstanding. Het leven is de echte schat van 
blijvende waarde.
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God neemt de opstanding van zijn Zoon als startpunt en als instrument voor het 
nieuwe leven dat Hij in ons verwekt. Hij doet dat ook door zijn Geest en woord, zegt 
de Bijbel op andere plaatsen. 
Petrus legt zelf de verbinding met het woord van God in 1 Petrus 1:22,23: 

“Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van  
uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een  
zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit  
onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.”

Dat woord van God is niets anders dan het evangelie van de gekruisigde en 
opgestane Heer Jezus Christus. Dat evangelie behelst de schat van Pasen, de 
kostbare parel en diamant van het Koninkrijk van God en van Jezus Christus. Een 
schitterende schat, vol glans en glorie.
Hoe schitterend en krachtig ten leven die schat is hebben Petrus en de andere 
apostelen zelf ondervonden.
Want het valt op dat Petrus juist hier zegt: “… in zijn grote barmhartigheid heeft hij  
ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de  
dood, waardoor wij leven in hoop.” 
‘Ons’, zegt hij met nadruk, juist hier. Verder spreekt hij steeds van ‘u’.
Petrus zegt daarmee: “De opstanding van Christus betekende voor mij niet minder 
dan het begin van een nieuw leven. Het was voor ons, leerlingen van Jezus, een echt 
keerpunt in ons leven.”
Ga maar na. Na de dood van hun Heer waren ze compleet verslagen, verpletterd. Al 
hun hoop was vervlogen. Het leven had voor hen geen zin meer. Ze waren dood, 
zonder uitzicht, zonder hoop. Wat moesten ze nu, nu hun Meester zo wreed was 
gedood?
Petrus zelf had het extra moeilijk gehad. Was hij het niet die parmantig had gezegd: 
“Al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik niet.” En een paar uur later had hij de 
Heer drie keer verloochend.

Toen kwam de derde dag. De eerste dag van de nieuwe week. Toen begon het 
nieuwe leven voor ons. Het bericht kwam door: “De Heer is waarlijk opgestaan.” 
Jezus verscheen aan de vrouwen, aan anderen. Ook aan Petrus zelf. Ze konden het 
eerst bijna niet geloven.
Maar het was zo. Echt waar. De Heer leeft. Dat veranderde hun leven compleet. Ze 
werden van doden weer levenden. Mensen met een nieuw leven en nieuwe hoop. 
Door de opstanding van Jezus Christus.
“Alleen door Gods ingrijpen kwamen ze tevoorschijn uit de cocon van hun 
verslagenheid om zich te ontpoppen als getuigen van Christus’ opstanding. Nieuwe 
hoop begon te leven door het weerzien van Hem die onder de doden was geweest. 
Toen Hij op zijn leerlingen blies, leefden zij op (Joh. 20,22; Gen. 2,7)” 1

Wij herleefden, zegt Petrus. Wij stonden met Christus op door Gods kracht. Herleven 
gingen de woorden van Christus. Herleven gingen ook de Schriften als nooit tevoren 
door de woorden van de opgestane Heer. De schat van Pasen werd zichtbaar. 

1 Dr. P.H.R. van Houwelingen, 1 Petrus Rondzendbrief uit Babylon, Kampen 1991, p. 
51.
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Hun hoop werd door Christus weer tot leven gewekt. Herboren tot een nieuwe 
levende hoop. 
Na de opstanding beginnen Petrus en de anderen hun tweede jeugd. Het leven 
begint dan echt. Nieuw leven met Christus. Ook voor allen die tot geloof in de 
opgestane Heer komen. Door het ingrijpen van God.
Na Pasen is het leven niet hopeloos voor wie gelooft. Integendeel. Het nieuwe leven 
is vol hoop en licht. Dat is de glorie van Pasen.

4. Pasen is echt een nieuw begin. De opstanding van Christus is zoiets nieuws, dat 
het torenhoog uitsteekt boven alle andere gebeurtenissen en nieuwsfeiten in de 
wereld. Want van nu af aan heeft de dood het niet meer te zeggen, maar het leven 
in Christus. Dat zou iedereen moeten weten.
Dat begin garandeert een vervolg. Het garandeert het leven voor wie in Christus 
geloven, voor wie van God het nieuwe leven ontvangen.
Pasen geeft hoop. En hoop doet leven, onverwoestbaar leven. Petrus en zijn 
medeapostelen hebben dat ervaren. Toen ze naar Jezus’ opdracht de wereld zijn 
ingegaan met het woord van leven. Ook toen dat evangelie van de opgestane Heer 
veel tegenstand en vijandschap bleek te ontmoeten. Toen het gevangenschap, 
martelaarschap en lijden met zich mee bleek te brengen.
Sinds Pasen is de levende hoop eigen aan het christelijke geloof. Waar is die hoop 
dan op gericht? 
“Op de erfenis die in de hemel voor u klaar ligt,” zegt Petrus. 

“Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel  
een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt.” (vers 4)

God doet ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop. Hij doet onze hoop 
herleven. God opent door de opstanding van Christus voor ons het uitzicht op de 
erfenis.
De erfenis is: het leven, de verheerlijking, het heil. Alles in de volle zin van het 
woord. Aan die erfenis kan niemand komen om ermee te knoeien of daar aan schade 
toe te brengen. Onvergankelijk is die erfenis, niet te verstoren. Ongerept is zij ook. 
Zij kan op geen enkele manier van haar schoonheid en rijkdom beroofd worden. Ze 
verwelkt nooit. Zij verliest nooit haar glans en glorie.
Christenen zijn vreemdelingen, want zij hebben uitzicht. Zij hebben hoop. Zij hebben 
een erfenis te verwachten, die niemand hun kan ontfutselen.
Merkwaardige mensen toch, die christenen. Nieuwe mensen, nieuw gemaakt door de 
opstanding van Christus. Mensen met een onverwoestbare hoop.
Wat bezielt ze toch? Ons bezielt het leven van de toekomende eeuw. Ons bezielt het 
geloof in Jezus Christus, de opgestane. Ons bezielt de Heilige Geest van God. Dat 
mogen de mensen best weten. 
Wat bezielt u? 
Nieuw leven, ook voor jou door Jezus’ opstanding!

5. Hoe kan het dat de christenen zo vast staan in de hoop? Dat ze zo zeker zijn van 
de erfenis die God voor hen gereserveerd houdt? Wat voor mensen zijn het eigenlijk, 
die vreemdelingen?
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Petrus geeft daar een antwoord op. De christenen hebben dat niet in eigen kracht. 
Petrus zegt: 

“U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal  
worden.” (vs. 5)

U wordt in de kracht van God bewaard. God heeft u onder zijn machtige 
bescherming genomen. Die kracht van God omgeeft ons. Zij beschermt ons. Gods 
kracht is ons element, waarin we thuis zijn. Tegelijk is het ook het middel, waarmee 
God ons bewaart en bij zich houdt.
Niet alleen de erfenis is onaantastbaar, ook de gelovigen zelf worden veilig bewaard. 
Bewaakt door Gods kracht. Te midden van alle bolwerken en versterkingen die hen 
omringen. God biedt met zijn kracht permanente bewaking aan zijn kinderen. Dat is 
een geruststellende gedachte in een verbijsterende en vijandige wereld.
Hoe groot Gods kracht is werd zichtbaar op de Goede Vrijdag en op Pasen. God 
toonde zijn kracht in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daaruit 
voortvloeiend in de prediking van het evangelie in de hele wereld. 
Het is de kracht van Pasen, die werkzaam is in het leven van de gelovigen en in heel 
de wereld. De kracht van de Levensvorst door zijn Heilige Geest.

Gods kracht is werkelijkheid. Dat kun je zien in je nieuwe leven. Hoe dan? Wel, in het 
geloof en door het geloof. Het geloof immers overwint de wereld. Door het geloof 
werkt God zijn krachten in ons. Het geloof is van levensbelang juist in verband met 
de schat van Pasen.
In vers 8 en 9 van dit hoofdstuk zegt Petrus: 

“U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien  
gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het  
einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.” 

Dat is het eigene van het christelijke geloof. Dat is paaswerkelijkheid. Het geloof is 
ook de schat van Pasen. Dat zei de Heer Jezus zelf een week na zijn opstanding. 
Tegen Tomas. Petrus en de andere apostelen hebben het goed gehoord: 

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” (Joh. 20:29)

Dat zijn de christenen in deze wereld: gelukkige mensen. Mensen met uitzicht en 
met een doel: de volkomen zaligheid, complete redding. Maar zij genieten nu al het 
behoud in Christus, door het geloof.
Het geloof in de opgestane en levende Heer gaat ook gepaard met de ervaring van 
een onuitsprekelijke, hemelse vreugde. Geloof en ervaring. Van vreugde nota bene, 
die je niet uit kunt spreken en die een hemels karakter heeft. Vreugde van het 
nieuwe leven dus. Een geestelijk lentegevoel is kenmerkend voor christenen en voor 
het christelijk geloof.

Als christenen mogen we de redding tegemoet zien, onbedrieglijk, vast en zeker. ‘Tot 
het verkrijgen van die redding wordt u ook bewaard,’ zegt Petrus. Bewaard en 
bewaakt. 
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“Gelovigen die zich onder permanente bewaking stellen, ontvangen een vrijgeleide 
op hun weg naar het Koninkrijk. Doel van die bewakingsdienst is dat de redding die 
door God is bereid ook werkelijk wordt bereikt.” 2

De redding, dat is de erfenis en de volle schat van Pasen. Die schat wacht op 
onthulling. Wanneer zal die onthulling zijn?
In de laatste tijd, zegt Petrus. Op het laatste moment, bij de slotscène van het 
laatste bedrijf van de geschiedenis. De onthulling van de redding is het laatste en het 
grootste van al Gods werken, van alle heilsfeiten.
Dat wacht nog. Dat staat nog open. Maar met Pasen wordt het uitzicht daarop al 
geopend. En de hoop wordt opnieuw geboren.
Want Christus is opgestaan als eersteling van hen die ontslapen zijn. Dat garandeert, 
dat de rest van Gods kinderen hem op die weg van redding en heerlijkheid zal 
volgen.
Op die basis mag u leven, broeders en zusters, jongens en meisjes. Op die basis 
wordt jouw leven steeds meer een nieuw leven. 
Nieuw leven, ook voor jou! Met Christus. Een leven als christen, als kind van God. 
Alsjeblieft, nieuw leven ook voor jou! Een cadeau van God. Een belofte van de Heer. 
Pak maar aan.
God geeft het u door de opstanding van Jezus Christus. In de weg van krachtig en 
volhardend geloof.

Vier Pasen met grote vreugde!

Pasen: nieuw leven voor u en voor jou door Jezus opstanding!

Amen

2 Idem, p. 53.
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