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Dutch 

 

De Pauselijke boodschap van het Glorieuze Feest van de Verrijzenis, 2016, in het 

Nederlands 

 

In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, een god, amen. 

 

Christus is herrezen, eerlijk hij is herrezen. 

 

Ik feliciteer jou, mijn geliefde voor het Glorieus Feest van de herrijzenis, en ik geef jou het plezier 

van deze heilige dag. Ik feliciteer de hele Koptische Orthodoxe kerk. De Metropolitans, 

Bisschoppen, priesters, dekens en alle kerken. Ik feliciteer alle gedienden, jongeren, kinderen en 

ook alle Christen families in het algemeen. Ik feliciteer alle Koptische bisdommen van over de 

hele wereld. Vrolijk glorieus feest van verrijzenis en hopelijk zul jij gezond blijven dit jaar en alle 

hierop volgende jaren. 

 

Inderdaad, het feest van de herrijzenis is de samenvatting van alle feesten. De kroning van alle 

geluk en de sensatie in onze harten. Het is het feest dat wij dagelijks vieren. Wanneer wij praten 

over het feest van de Herrijzenis, we herinneren onze god Jezus Christus die is gekruizigd aan het 

kruis. Hij overleed inderdaad en er zijn vele getuigenissen hiervoor. Inclusief de centurion, de 

wachters van het graf, de vrouw die het graf bezocht, Josef en Arimathea die het lichaam van god 

Jezus Christus hebben gedragen en Pontius Pilate voordat de Heer werd berecht. Evident aan zijn 

dood aan het kruis omvat de splitsing van de temple sluier, de aanschouwing van zijn sluier in het 

graf, de grote steen van het graf, de wachters die de wacht hielden bij het graf in opdracht van de 

Romeinse gouverneur. Uiteindelijk bevat het ook de bedekking van het graf zoals besteld door de 

Romeinse gouverneur. Christus, was gekruizigd aan het kruis, en herrees op de derde dag zoals 

wij als reciteren en getuigen in de geloofsbelijdenis 

 

Het testament van zijn verrijzenis kwam van de engelen. Een engel vertelt dat Christus is herrezen. 

De wachters stortten op de grond en de hoge priesters laten valse geruchten circuleren.  

En onze god Jezus Christus verscheen meerdere malen bij zijn volgelingen. Het bewijs is 

uitgebreid. Bijvoorbeeld de aardbeving die samenging met de verrijzenis van onze god. De steen 

die was weggerold van de deur van het graf. Wij herinneren ons de hoeveelheid vrouwen die 

verschillende kruiden klaarmaakten voor de begrafenis en vervolgens een leeg graf vonden omdat 

Hij was opgestaan en linnen doeken en een zakdoek achterliet.  

 

Tijdens het feest van de herrijzenis, een mei vroeg: sinds de herrijzenis gebeurde in de vroege jaren 

van de eerste eeuw, wat is de belangrijkste herrijzenis voor ons in de eenentwintigste eeuw? 

 

Wat het voordeel is van de herrijzenis van Jezus Christus? Ik zou dat op de volgende manier willen 

beschrijven: 
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 1). De herrijzenis dwingt men om zijn of haar heilige oorsprong te realiseren. Dat jij een hemelse 

creatie bent. En hemels gecreerd zijn. Gecreerd naar het beeld van god. Zijn mentale beeld en zijn 

totale gelijkenis. De eerste man die zijn vrije wil gebruikte. Het resultaat was dat hij zijn vrijheid 

gebruikte om de wet te doorbreken en het hart van god te doorbreken. De mensheid kelderde en 

het beeld van God was vertroebeld. Deze donkerte had mentale verwarring tot gevolg en zorgde 

ervoor dat men geen prioriteiten meer kon onderscheiden Men was niet meer in staat om de 

waarheid te herkennen. Voor een bepaalde tijd communiceerde God met mensen en de stemmen 

van de profeten en vervolgens via zijn reincarnatie. Het doel was om het verlichte beeld te 

herstellen om deze prachtige gelijkenis met elkaar te verzoenen. Herrijzenis gebeurde om men een 

vernieuwde uitstraling te geven, men werd verlicht. Daarom zei Jezus: Wie in mij gelooft zal zich 

niet in het donker begeven, omdat het licht van de herrijzenis  in dit beeld schijnt zoals bij God. 

Het eerste voordeel was dat de man zijn hemelse oorsprong ontdekte. 

 

Het tweede punt, men wil een leven vol hoop en met tussenpozen kunnen anticiperen. Vandaag de 

dag hebben wij deze hoop heel erg nodig. Herninner je Maria Magdalena de vrouw die naar het 

graf keerde, zoekend naar haar leraar en meester. Toen ze iemand hoorde spreken dacht zed at het 

de tuinman was. Ze huilde intens toen ze opzoek was naar Christus. Uiteindelijk herkende ze hem 

omdat hij haar Maria noemde. Ze reageerde en huidle “Rabboni” wat betekent mijn leraar, mijn 

meester en mijn God. In het beeld van de herrijzenis, Jezu verscheen en twee jonge mannen 

ontmoedigde het verhaal van de herrijzenis van christus. Hij verscheen naar hun terwijl ze naar 

Emmous in Jeruzalem liepen. Aan het einde zeiden ze tegen elkaar. “Brandde ons hart niet terwijl 

hij tot ons sprak onderweg?” Hun wanhoop maakte plaats voor optimism en hoop. Hetzelfde gold 

voor de volgelingen die in grote angst waren, maar toen Christus verscheen en hun opriep, lees in 

de heilige bijbel. Toen waren de volgelingen bij dat ze god zagen. 

 

Het derde voordeel van de herrijzenis naar de modern man is de overname van genade van 

goedkeuring door de opstanding. Dagelijks ervaart de kerk de herrijzing en noemt die in gebeden. 

Wanneer wij bidden over Agpeya, wij herinneren ons zijn glorieuze optreden bij de ochtendgloren. 

Elke zondag komen wij bijeen om de Heilige liturgie te vieren, omdat het de dag van de herrijzenis 

is. Dit is het wekelijkse feest. Op de 29e dag van alle Koptische maanden vieren wij het feest van 

de Annunciatie, de geboorte van Christus en de opstanding. Uiteindelijk vieren wij het feest van 

herrijzenis gedurende 50 dagen die wij “de heilige vijftig dagen” noemen. 

 

Dit prachtige beeld waarmee de genade van adoptie wordt verworven tijdens de doop als we 

ondergedompeld in het water 3 keer analoog aan de 3 dagen die werden uitgegeven door onze Heer 

Jezus Christus in het graf. 

 

Wanneer wij ons klaarmaken voor de Eucharistie de priester schreeuwt de laatste betekenis uit. 

"Gezien voor ons voor onze verlossing , vergeving van zonden en het eeuwige leven voor hen die 

deelnemen aan Hem. 

 

In elke liturgie ontvangen wij het heilige lichaam en het belangrijke bloed van God Jezus Christus 

om ons leven te hernieuwen bij het licht van de glorieuze herrijzing. “als je niet het vlees van de 

zoon van de man eet en zijn bloed drinkt heb je geen leven in je. 

 

Ook kunnen wij de woorden van het heilige gospel accepteren door het begrip van de herrijzenis. 

Onze vaders die het script schreven geinspireerd door God door hun eigen inzichten van de heilige 

herrijzenis. De herrijzenis is een offer voor allen. Het is ons geluk. We moeten het omarmen met 

geluk in ons leven en moeten het dagelijks vieren. De herrijzenis is een terugkerend process in ons 

leven, elk jaar. 

 

 



 

 

 

 

Verheug je op de herrijzenis en leef ernaar. Elke nacht in onze midnachtelijke psalm zullen wij 

bidden:” Ontsta kinderen van het licht laat ons God prijzen. Dit is de dagelijkse vraag van de kerk: 

Onsta kinderen van het licht. Door de herrijzenis zijn wij kinderen van het licht geworden. Door 

de herrijzenis zijn wij in staat God te prijzen zoals de heilige bijbel zegt. Er is evenmin heil in 

anderen, omdat er geen andere naam voor de hemel is waardoor wij worden gered. De glorieuze 

herrijzenis is een gift. 

 

Wij bidden dat deze vreugde zich in onze harten bevindt. Iedereen zou zich moeten verheugen op 

de herrijzenis in ons leven, huis, familie en dagelijks naar de kerk gaan. Laat de herrijzenis jouw 

blijdschap zijn wanneer je opstaat en een nieuwe dag begint zodat er continu nieuw leven in 

geblazen zal worden. 

 

Ik herhaal mijn felicitaties en verheug mij met jou, en bring de groeten uit Egypte en de kerk van 

Egypte, alle metropolitans en bischoppen van de heilige synode evenals de geestelijkheid en alle 

gemeenten. 

 

Christus is herrezen, eerlijk hij is herrezen 
 
 

 

 


