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Inleiding 

Afgelopen zondag was het Pasen, het feest van de opstanding van 

Christus. Een teken dat de dood niet het laatste woord heeft. 

In het Mattheus evangelie komt een engel, niet zachtjes neergestreken 

maar met bliksem en wit als sneeuw. Nou, onweer en sneeuw hadden 

we ook dit jaar met Pasen. 

Waar het mij deze keer om gaat is de steen. Die moet eerst weggerold 

worden anders gebeurt er niets. Dan is er geen wedergeboorte van 

Christus. 
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Bijbellezing uit Mattheus 28,1-3,5,6 

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste week gloorde, kwam Maria uit 

Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de 

aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, 

liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als 

een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De engel richtte zich tot 

de vrouwen en zei: ”Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de 

gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan.” 

 

Lied nr. 75:  Christus resurrexit       

 

(Ps 118) Mijn kracht en mijn lied is de Heer, de Heer is mijn redding gebleken. Vanuit mijn verdrukking riep ik: ‘Heer’, en het 

antwoord gaf mij ruimte. Nee ik zal niet sterven, ik zal leven, van de daden van de Heer, kan ik vertellen. De Heer staat mij bij, 

ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen. Open de poort die gerechtigheid heet, ik wil naar binnen en de Heer dan-

ken. Hier is de poort van de Heer. Treed naar binnen die rechtvaardig zijn. Naar U gaat mijn dank, U hebt mij verhoord. U bent 

mijn redding geweest. Door de bouwers afgekeurd is Hij tot hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer. Dit is de dag die 

de Heer heeft gemaakt, een dag van jubel en vreugde. Breng dank aan de Heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen. 

 

Getuigenis 

Pasen is een belangrijk feest. De Mattheuspassion in de Goede Week 

vind ik een prachtig drama. Maar waar het werkelijk over gaat is de 

opstanding. Het lichaam kan sterven maar de ziel, je essentie, je 

goddelijke kern blijft leven, altijd en eeuwig. Je lichaam leg je af, zoals je 
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een jas uitdoet, maar je Kern blijft, die gaat terug naar waar hij vandaan 

komt. Terug naar het Licht, of naar de Bron. 

Deze essentie is onveranderbaar, want hij komt van God, hij is eeuwig, 

en hij bestaat uit Liefde en dat kan ook niet anders want hij is goddelijk. 

Deze liefdesbron uit zich in gedrag zoals: liefde, schoonheid, vrede, 

geluk, veiligheid, kracht. Dat we dit niet altijd gewaar zijn komt doordat 

we er een steen voor gerold hebben. We hebben een vrije wil, we mogen 

altijd kiezen, en daarom hebben we een ego bedacht. En die zegt: ik kan 

het zelf wel. Ik heb God niet nodig. En in plaats van dat we ons gelukkig 

voelen zijn we angstig, voelen we ons kwetsbaar, minderwaardig en 

voelen we dat we te kort schieten. 

 

Lied nr. 44:  Surrexit Christus        

 

(Ps 136) Prijs de Heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de Heer die wonderen doet. Hij die de hemel kunstig 

maakte. Hij die zijn volk door de woestijn leidde. Hij die ons bijstond in zware tijden. Hij geeft voedsel aan alles wat leeft. Prijs 

de God van de hemel. (Dan 3) Zing een loflied voor de Heer, Lofzing de naam van de Heer. Hemelen, loof de Heer onze God, 

Engelen des Heren, loof de Heer. Dankt de Heer, want Hij is goed, zijn barmhartigheid duurt eeuwig. 
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Overweging 

Iedere dag, ieder uur, iedere minuut wil de Christus in ons herboren 

worden. Dus die steen mag weg. Hoe kan anders de liefde stromen? Hoe 

kunnen we anders een relatie van hart tot hart met iemand hebben. Hoe 

kunnen we anders Gods liefde, schoonheid en geluk delen met anderen. 

Het Christusbewustzijn is in ieder van ons aanwezig en zal nooit 

verdwijnen maar het is aan ons of we de keuze maken dit te laten zien en 

te voelen. Laten we Gods hulp vragen de steen beetje bij beetje te 

verwijderen door een engel en daarna op de steen gaan zitten en God 

danken voor het geweldige geschenk dat we van Hem hebben gekregen. 

 

 

  



Lied nr. 94:  De steppe zal bloeien.       
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Stilte 

Lied nr. 136: O, Gij boven alles uit.       

 

 

 

Voorbeden afgesloten met Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed 

• Laten we bidden voor mensen die angstig zijn dat ze vertrouwen 

krijgen. 

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed 

 

• Bidden wij voor mensen die ziek zijn dat ze mogen genezen. Dat we 

weer opstaan en verder kunnen gaan.  

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed 

 

• Dat we elkaar helpen met de gedachte dat ieder mens dit Christus- 

bewustzijn met zich meedraagt en dus door de buitenkant heen 

kijken. 

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed 

 

• (eigen voorbede) 

… 

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed 
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Lied nr. 48:  Surrexit Dominus vere       

 

 

Slotgedachte 

 

Lied nr. 140: May the blessing         

 

 

Zalig Pasen! Blijf gezond en waakzaam. 

Een reactie kan naar hettyheling@home.nl  
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