
PPasen,
nieuw leven

Vaak hoor je mensen zeggen:  
“Hoe weet je dat er een leven 
na de dood is, er is toch nog 
nooit iemand teruggekeerd?”

Dan kan ik volmondig 
reageren: “Er is wel degelijk 
iemand letterlijk teruggekeerd 
uit de dood: Jezus Christus. Zijn 
verrijzenis of opstanding vieren 
we met Pasen.”

(Zoals je in een ander artikel 
in dit tijdschrift kan lezen, is 
de opstanding van Christus 
historisch gezien één van de 
best bewezen feiten. )

Voor Jezus op aarde kwam, 
leefden we in het ‘oude 
verbond’, het verbond van 
de wet. De mens had zich 
afgekeerd van God en hield 
geen rekening met Hem en zijn 
eigen gangetje ging. Daardoor 

was er een onoverkomelijke 
kloof ontstaan tussen God en 
de mensen.

Jezus heeft met Zijn dood en 
verrijzenis een ‘nieuw verbond’ 
ingesteld. Daardoor is die kloof 
overbrugd en we kunnen weer 
een relatie met Onze Vader 
hebben.

Aan het kruis riep Jezus: 
“Het is volbracht!” Hiermee 
maakte Hij duidelijk dat ons 
zondeprobleem kan opgelost 
worden. We moeten enkel 
aannemen dat we het zelf niet 
kunnen oplossen, maar dat 
Christus dat wel doet. Hij heeft 
de straf, die wij verdienen, in 
onze plaats gedragen. Hoe kan 
dat? Omdat Hij, Gods Zoon die 
mens geworden is, een volmaakt 
leven heeft geleid op aarde.

Pasen betekent letterlijk: 
‘nieuw leven.’ 
Christenen zijn ervan overtuigd dat 
er nieuw leven mogelijk is sedert 
die ‘eerste’ Pasen.
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Pasen is de Aramese 
vertaling van Pascha en 
kan vertaald worden met 
‘voorbijgaan’. Het is één van 
de belangrijkste feesten in 
het jodendom. Met Pesach 
wordt het einde van de 
Joodse slavernij in Egypte 
herdacht en de uittocht uit 
Egypte (zoals beschreven 
in het Bijbelboek Exodus). 
En daarmee de bevrijding 
van het Joodse volk van de 
slavernij.



Er is wel degelijk 

iemand letterlijk 

teruggekeerd uit 

de dood, Jezus 

Christus.  

Daarover gaat  

Pasen.

Pasen betekent letterlijk: ‘nieuw 
leven’. Als we geloven in Jezus 
Christus en Hem aannemen 
als onze Redder, dan stappen 
we eigenlijk al in dit nieuwe 
leven. Paulus beschrijft 1: “Zo 
is dan wie in Christus is een 
nieuwe schepping. Het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe 
is gekomen.”

Ik heb zo’n 41 jaar geleden 
toegegeven dat ik Christus 
nodig heb om bij God te 
komen. En dit kan onmogelijk 
uit eigen verdiensten. Vanaf dit 

moment heb ik ondervonden 
dat je een volledig nieuw 
leven krijgt: je leert de Heer 
persoonlijk kennen. Dit is 
enorm!. Dat eeuwige leven 
waarover Jezus Christus het 
heeft, begint niet na je dood. 
Maar het begint meteen als je 
Hem in je leven toelaat.

Paulus schrijft 2 : “Daarom 
verliezen wij de moed niet, 
maar al vervalt ook onze 
uiterlijke mens, nochtans wordt 
de innerlijke van dag tot dag 
vernieuwd.” 

Er is wel degelijk 

iemand letterlijk 

teruggekeerd uit 

de dood, Jezus 
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Daarover gaat  

Pasen.
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Toen ik op 20-jarige leeftijd 
christen werd, waren Toon en 
Clara uit Ieper, zeer gelovige 
mensen, al 50 jaar. 

Piet speelde wel eens een 
spelletje voetbal mee en sprong 
overal in waar kon geholpen 
worden. Ook Yvonne kon 
moeilijk stil zitten. Als er een 
helpende hand nodig was, was 
ze er altijd als de kippen bij. 

Maar dertig jaar later is er heel 
wat veranderd: Piet moet heel 
goed oppassen welk werk hij 
nog op zich neemt en heeft 
veel rust nodig. Yvonne heeft 
rugproblemen en kampt met 
een voortdurende pijn. Ze 
loopt met een kruk. Ik merk 
echter dat hun innerlijke mens 
voortdurend verjongd wordt. 
De meeste mensen van die 
leeftijd leven volledig in het 
verleden. Het leven heeft hen 
niets meer te bieden. Maar dat 
is niet zo bij Piet en Yvonne: 
zij hebben dat nieuwe leven 
met de Heer leren kennen. 
En iedere dag is een nieuwe 
uitdaging. Iedere dag mogen 

ze iets meer ontdekken van die 
prachtige God die ze kennen.

En meer nog: straks zal (zoals 
bij iedere mens trouwens) hun 
uiterlijk volledig ‘vervallen’, 
maar het is dan niet gedaan. 
Door de opstanding van Jezus 
Christus weten ze dat ze 
verder zullen leven. Niet in 
herinneringen, maar letterlijk bij 
de Heer. Ik weet het zeker: ze 
hebben een toekomst om naar 
uit te zien. En ik heb die ook...

Mensen die dit nieuwe leven 
nog niet kennen, wil ik daarom 
uitdagen. Onderzoek het a.u.b. 
Wat kun je verliezen?  Mensen 
zijn zo bezig met tijdelijke 
zaken dat ze geen rekening 
houden met de eeuwigheid. En 
dit is nochtans zo belangrijk.

Het is mijn hoop dat iedereen 
die opgestane Heer leert 
kennen.

Yvan Thomas
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Door de 
opstanding van 
Jezus Christus 
weten ze dat ze 
verder zullen 
leven, niet in 

herinneringen, 
maar letterlijk  

bij de Heer.

1 Bijbelboek 2 Korintiërs hfdstk. 5 vers 17
2 Bijbelboek 2 Korintiërs hfdstk. 4 vers 16


