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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015 

 

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

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. 

 

 Ik feliciteer jullie met het glorieuze Verrijzenis feest; onze ultieme blijdschap en het feest 

der feesten. De Verrijzenis is niet slechts een historische gebeurtenis in het Christelijk leven. Het 

is ook niet slechts een feestelijke gelegenheid die wij vieren vreugdevolle wijze of een dag die zo 

maar voorbij gaat. De Verrijzenis is het fundament van ons verlossingsplan, dat de Heer Jezus 

Christus heeft vervuld op het hout van het kruis. De verrijzenis is de kern van ons geloof; het is de 

vervulling van de vergiffenis van de hele mensheid. De verrijzenis is het centrum van de spirituele 

ontwikkeling, aangezien spirituele ontwikkeling zonder de verrijzenis betekenisloos is. Bovendien 

is de verrijzenis de hoop van het komend eeuwig leven. Zonder verrijzenis is ons Christelijk geloof 

betekenisloos. Zonder de verrijzenis is er voor ons geen vrede in ons dagelijks aards leven. Zonder 

de verrijzenis hebben wij geen hoop in de toekomst. Het licht van de verrijzenis schijnt in het leven 

van ieder mens en schijnt in het leven van ieder individu in iedere fase van zijn leven. 

 

Iemand zou zich kunnen afvragen: Is Christus echt gekomen en is Hij echt gestorven? 
 

 Natuurlijk, de verrijzenis vond meer dan 20 eeuwen geleden plaats. De verrijzenis vond 

niet in het geheim plaats, maar er waren getuigen. Niet slechts een enkele getuigen, maar velen. 

De hoofdman die Christus in zijn zijde gestoken had op het kruis en ook de soldaten die de wacht 

hielden bij het graf waren getuigen van de verrijzenis van Christus. Pontius Pilatus had een valse 

berechting laten uitvoeren voor de Heer Christus. Pontius waste zijn handen als schijnvertoning 

and zei de bekende woorden: “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige.” 

(Mattheus 27:24) Merk de tegenstrijd op in zijn verklaring “onschuldig en Rechtvaardige”, maar 

ik ga hem overleveren voor een veroordeling en de dood. De Joodse priesters en overpriesters 

waren getuige van alles wat gebeurd is bij het kruis en wat er gebeurd is tijdens de verrijzenis. De 

vrouwen die vroeg in de morgen op pad gingen, met de balsem die zij bereid hadden, waren 

getuigen van de verrijzenis van Christus de Heer. Er waren ook materiele tekenen ten tijde van de 

dood van Christus op het kruis en Zijn verrijzenis. Ik herinner jullie aan het voorhangsel in de 

tempel die in twee scheurde, de aarde die beefde ten tijde van de kruisiging, en ook de gigantische 

rots die bij de ingang van de graf geplaatst is; deze rots bewaakte een dood persoon binnen het 

graf, alsof men bang was dat de dode zou ontsnappen. Ik herinner jullie aan de linnen klederen die 

de discipelen gevonden hebben op de plek waar de Heer begraven lag. Ik herinner jullie aan de 

soldaten die de wacht hielden bij het graf.  
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 Ik herinner jullie aan het zegel dat geplaatst werd op de rots, het teken van de bestuurder. 

Ik herinner jullie aan het graf die nieuw was en waarin niemand eerder was begraven. Toen God 

de mens heeft verheven, gaf Hij hem de belofte van de verlossing, die Hij heeft volbracht. Dit is 

een Goddelijk plan: de menswording, kruisiging en verrijzenis. Ik herinner jullie aan een 

gebeurtenis aan het begin van de dienst van de Heer Christus, toen Hij naar de bruiloft in Kana te 

Galilea is gegaan. Hij deed Zijn eerste wonder op de bruiloft in Kana te Galilea, toen Hij water 

veranderde in wijn. Onze Moeder, de Maagd Maria, zei tegen hem: “Zij hebben geen wijn”  

(Johannes 2:3). Ze bedoelde te zeggen: “ zij hebben geen vreugde”. De Maagd Maria sprak met 

de woorden van het Oude Testament. In de tijd van het Oude Testament had men niet de blijdschap 

van de verlossing, de blijdschap van de verrijzenis. Het woord “wijn”  in de Bijbel betekent 

“vreugde”.  Het antwoord van de Heer Jezus was opvallend: Hij zei tegen haar: Vrouw, wat heb 

Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. (Johannes 2:4) Dit “ure” is het uur van de 

kruisiging en het uur van de verrijzenis. Het is het uur van de blijdschap van de mens. Daarom 

bidden wij in de gebeden van het zesde uur: “Wij roepen tot U in dankbaarheid, want U hebt het 

heelal met vreugde vervuld, o Verlosser, toen U kwam om de wereld te helpen. O Heer, glorie zij 

aan U.”   

 

Hoe kunnen wij reageren op de verrijzenis? Hoe kunnen wij profiteren van de verrijzenis? 

 

Ik zal drie hoofdpunten noemen om deze vragen te beantwoorden: 

 

 Ten eerste: er is een reactie noodzakelijk 

 Toen Herodus hoorde over de geboorte van Christus, is hij Hem niet gaan zien. Hij zei 

tegen de Wijzen: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt, bericht 

het mij (Mat 2:8)  Hij vond het te veel gevraagd en ongepast om zelf te gaan. De bijbel adviseert 

ons en zegt: Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. (Jakobus 4:8) Daarom zijn de Maria’s vroeg 

in de ochtend van de Verrijzenis dag naar het graf gegaan, om deze grote zegen te ontvangen; de 

zegen van het bezoek aan het heilige graf op de vroege morgen van de Verrijzenis dag. Hoe groot 

was deze zegen?! In deze benodigde reactie is er een bepaald innerlijk gevoel van betrokkenheid. 

 

 Ten tweede: een krachtige reactie  

 Er zijn personen die je een krachtig antwoord geven wanneer je met ze spreekt over een 

onderwerp. Bijvoorbeeld, toen God in het Oude Testament aan Abraham vroeg om zijn zoon op 

te dragen als offer. We hebben niet gehoord dat hij uitstelde, maar hij met een krachtige reactie is 

hij vroeg opgestaan, zadelde hij zijn lastdier en nam zijn zoon Isaak mee, het brandhout en het 

mes. Er zijn personen die een levendige relatie hebben met Christus, vol van spirituele warmte. 

Daarom instrueert de bijbel ons ook: Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren (prediker 

12:1) Dat is de tijd van spirituele warme en een krachtige wil. 

 

 Ten derde: een continue aanhoudende reactie  

 Daarmee wordt bedoeld: volharden in het spirituele leven. Er is een begrip dat we “reactie 

tijd”  noemen. In deze periode heeft de mens interactie met God door gebed, het lezen van de bijbel 

en de spirituele middelen; ook het vasten, spirituele boeken en dienen. Dit alles zorgt ervoor dat 

de mens continu een aanhoudende reactie heeft. Deze continue aanhoudende reactie zorgt ervoor 

dat de mens voelt dat hij leeft in het licht van de verrijzenis. Daarom maakt de kerk het gedenken 

van de verrijzenis tot een noodzaak, een actieve en continue dagelijks herdenking. Het zal je 

misschien opvallen dat in het eerste uur van de Agpeya gebeden de Verrijzenis van de Heer word 

herdacht.  

 



 

 

 

 

 

 Wekelijks op zondag is de dag die God heeft aangesteld als herdenking van de verrijzenis. 

Op de 29ste van de koptische maand gedenken wij het feest van de Annunciatie, Geboorte en 

Verrijzenis. Ieder jaar vieren wij niet slechts één dag de Verrijzenis, maar gedurende 50 dagen. 

Wij beschouwen deze vijftig dagen niet als regulieren dagen van de week, maar alsof het allemaal 

zondagen zijn. We noemen het zelfs “een lange zondag”, waarmee ook wordt aangeduid dat het in 

eeuwigheid doorgaat. Merk op dat de 50 dagen bestaan uit 7 weken, beginnend en eindigend op 

een zondag; de dag van de Verrijzenis en het Pinksterfeest zijn respectievelijk het begin en eind 

van de vijftig dagen.  Dit is een uiting van het volmaakte leven in het Koninkrijk der Hemelen. De 

Verrijzenis is de grootste vreugde die de mens beleeft. In de kerk traditie bidden wij dagelijks de 

Psalmodie (Lofprijzing of Tasbeha), waarin wij bidden in het eerste gebed:  “Sta op, kinderen van 

het licht”. Het woord “sta op” herinnert ons aan de verrijzenis. We zingen ook de prachtige Psalie, 

midden in de Tasbeha: “O zing tot Hem die voor ons gekruisigd, begraven en verrezen is, die de 

dood vertrapt en vernietigd heeft”. De Verrijzenis is een gevoel en een leven, waardoor wij samen 

met St. Paulus de apostel zeggen: “Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en 

de gemeenschap aan zijn lijden, aan zijn dood gelijkvormig wordende” (Fil 3:10) Door de 

verrijzenis kan ik een sterke en persoonlijke relatie opbouwen tussen mezelf en de persoon Jezus 

Christus. 

 

 Ik wil gebruik maken van deze gelegenheid om jullie allen te feliciteren; iedere kerk, de 

vaders de bisschoppen, de vaders de priesters, De diakens en alle dienaren, mannen en vrouwen, 

jongeren en kinderen, zowel jongens als meisjes.  Ik bied ook mijn liefde aan alle kerkbesturen in 

de hele wereld aan. En ik bied ook mijn liefde aan aan allen die werken en dienen in geest en 

waarheid. Ik nodig jullie uit om te leven met de vreugde van de Verrijzenis , en niet alleen op het 

Paasfeest, maar op elke dag van jullie leven. 

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Ik wens jullie allen een gezegend Paasfeest. 

 

 


