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The Papal Encyclical of the Glorious Feast of the Resurrection, 2017  

 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God Amen. 

 

Christos anesti, alithos anesti. 

Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. 

 

Ik gefeliciteer u met het Glorieuze Feest van de Verrijzenis. Dit jaar vieren alle christenen 

wereldwijd het feest samen op dezelfde dag. Wij herinneren ons de martelaren van Palmzondag. 

Met hun bloed is een nieuwe pagina geschreven in de geschiedenis van onze Koptisch Orthodoxe 

Kerk. Wij herinneren ons hun goedheid, want de Heer heeft hen gekozen. Wij weten dat God de 

Pantokrator is, die ons leven bestiert. Wij danken Hem te allen tijde met de woorden: Laat ons 

dankzeggen aan de God van weldaad. Wij gedenken hen samen met alle martelaren. Wij denken 

aan ons geliefde land Egypte. Wij vragen de Heer altijd om haar in vrede te bewaren. Moge Hij al 

het kwaad en de schaduw van het kwaad wegdrijven van de grenzen van ons land Egypte, en de 

hele regio in het Midden Oosten. 

 

Wanneer wij nadenken over de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, vinden we in de Heilige 

Schriften vele verzen die spreken over de verrijzenis. De verrijzenis is de eerste en meest 

fundamentele gebeurtenis in de geschiedenis van ons Christendom. Zonder verrijzenis of kruis zou 

het Christendom helemaal niet bestaan. Een van de vele verzen die spreekt over de verrijzenis, op 

een persoonlijke wijze, is geschreven door een heilige die Christus lange tijd niet gekend heeft; 

ongeveer tot halverwege zijn leven. Toen is Christus aan hem verschenen en heeft zich aan hem 

geopenbaard. Dit heeft hem veranderd in Saulus van Tarsus tot St Paulus de apostel. In zijn brief 

aan de Fillipenzen, toen hij in de gevangenis zat, schreef hij één van de krachtigste verzen over 

het ervaren van de verrijzenis: in hoofdstuk 3, vers 10: “Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht 

van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig 

wordt.” (Fil 3:10) Deze kennis en geestelijke ervaring van de verrijzenis wordt duidelijk door 4 

kenmerken volgens St Paulus. 

 

Ten eerste: opdat ik Hem mag kennen. Dit is een uitspraak die iets bevestigd. Deze kennis is 

persoonlijk en niet van horen zeggen alleen. Deze kennis komt door Christus persoonlijk te 

ervaren. Om dit te bevestigen zegt hij: opdat ik Hem mag kennen. De rechtvaardige Job heeft 

gesproken over deze kennis aan het eind van het boek Job: “Door het luisteren met het oor heb ik 

U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien” (Job 42:5). Met deze kennis kan de mens de liefde 

van Christus leren kennen, Zijn geboden en liefde, de gedachten van Christus die hij in onze harten 

plaatst. Deze kennis komt door ervaring. 
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Ten tweede: “en de kracht van Zijn opstanding”, dit is het tweede kenmerk dat St. Paulus noemt. 

Van de verrijzenis gaat kracht uit. De kracht is sterker dan alles. De verrijzenis is niet een 

historische gebeurtenis, maar een toestand die men beleeft, door het te ervaren en ervan te genieten. 

De verrijzenis bevestigt dat de dood niet het einde van de weg is. De verrijzenis hief Maria 

Magdalena op toen zij in een staat van twijfel verkeerde. In haar verdriet dacht zij dat Christus de 

tuinman was, maar toen Hij haar bij naam noemde was zij blij hem te ontmoeten. De verrijzenis 

was de reden dat de discipelen werden opgewekt uit hun angst. Zij waren zeer bevreesd en alle 

deuren waren gesloten. Toen de Heer Jezus Christus aan hen verscheen, zo zegt de bijbel: “De 

discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.” De verrijzenis wekt de mens op uit de 

zonde. De mens kan niet uit de smet van zonde opstaan, behalve door de verrijzenis van onze Heer 

Jezus Christus. Daardoor kwam vreugde voor de hele mensheid nadat Hij was gekruisigd en stierf 

aan het kruis voor die mensheid. 

 

Ten derde: “de gemeenschap met Zijn lijden”. Dit is het derde kenmerk in de ervaring van St. 

Paulus. Hier valt ons op dat hij eerst de kracht van de verrijzenis noemde, voordat hij de 

gemeenschap met zijn lijden noemde. In de oude christelijke tradities werd het kruis opgehangen 

zonder daarop de gekruisigde Jezus af te beelden. De reden daarvoor is dat Christus is verrezen uit 

de dood. De weg naar de blijdschap van de verrijzenis gaat via het kruis. Maar Christus is nu 

verrezen. Ik herinner mij van een bezoek in het buitenland dat ik een houten kruis zag, maar met 

de verrezen Jezus daarop afgebeeld. Christus is aanwezig met het opstandingslichaam. De 

gemeenschap met Zijn lijden dat St. Paulus beschrijft, geeft aan dat de verrijzenis na het lijden 

komt. De gemeenschap met het lijden gebeurt wanneer een mens daarin deelt. Er is geen glorie 

zonder leed. Er is geen kroon van het leven zonder de doornenkroon. De doornenkroon gaf ons de 

kroon van het leven. Er is geen verrijzenis zonder het kruis. Daarom nemen we deel aan het lijden, 

zowel als mens, alsook als kerk. We zien dit terug in vele hoofdstukken over het leven van de 

martelaren. Onze Koptisch Orthodoxe kerk is een kerk van martelaren. Zij is wereldwijd bekend 

met deze titel. Daarom zingen we ‘De moeder van de martelaren is zo prachtig’, waarbij we de 

kerk bedoelen. 

 

Ten vierde: “Aan zijn dood gelijkvormig worden.” Dit is het vierde kenmerk in St. Paulus’ 

belevenis. Het betekent dat de christen die de weg van de Heer bewandelt, sterft voor de zonde. 

In elke Liturgie die wij bijwonen, horen we het slot van de Katholieke brief die zegt: “Bemint de 

wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn” (1 Joh. 2:15). Het doel van elke christen en zijn 

ultieme verlangen is de hemel. “Aan zijn dood gelijkvormig worden” wordt als volgt door St. 

Paulus uitgelegd in zijn sterke geestelijke ervaringen: “Want omwille van U, worden wij de hele 

dag gedood” (Rom 8:36). Deze geestelijke ervaring herhaalt hij meerdere malen. Hij zegt: 

“Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten” (Ef. 5:14). Hij 

verlicht degene die slaapt in zonden, of slaapt in het kwade of de liefde voor de wereld, of slaapt, 

ver verwijderd van Christus en kennis over Hem. Degene die slaapt, heeft geen kennis van de 

verrijzenis van Christus; hij ervaart het niet en beleeft het niet. St. Paulus zegt met deze heilige 

woorden: “Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de dood van de zonde, en Christus zal over u 

lichten.” 

 

Mijn welgemeende felicitaties aan allen. Onze harten zijn gebroken doordat we gescheiden zijn 

van onze geliefden de martelaren, maar we zullen ons altijd herinneren dat ze zijn ontslapen in de 

hoop van de verrijzenis. De verrijzenis van Christus. Moge God uw leven bewaren en zegenen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mijn boodschap richt ik aan alle metropolieten, bisschoppen, alle vaders de hegoemenen en 

priesters, diakenen, dienaren, kerkorganisaties en besturen, aan alle jongeren en kinderen. Aan alle 

families in elk van onze Koptische kerken in alle werelddelen; Amerika, Canada, Zuid-Amerika, 

Europa, Afrika, Azië en Australië. 

 

Ik groet u, en ik zend u zowel mijn liefde als de liefde van de moederkerk hier in Egypte. Ik hoop 

dat u in uw leven altijd zult genieten van de verrijzenis. Christos anesti, alithos anesti. Christus is 

verrezen, Hij is waarlijk verrezen. 

 

 

 

 


