
 
 

Jos Douma 

11 augustus 2013 

Een nieuwe schepping! 
Pasen als nieuw begin 
 

2 Korintiërs 5:17-18a 

 

Jos Douma 

 

 
20 04 2014 

Pasen 

Om te lezen  

Matteüs 28:1-10 

Matteüs 28:11-20 

2 Korintiërs 5:1-10 

2 Korintiërs 5:11-21 

Johannes 20:19-29 

 

Voor een geloofsgesprek 

1. Wat betekent Pasen voor jou? 

2. Vertel elkaar Gods verhaal aan de 

hand van deze drie sleutels: 

schepping > nieuwe schepping > 

volmaakt nieuwe schepping. 

3. Hoe kun je groeien in het één met 

Christus zijn? 

4. ‘Pasen gaat over de wilde verruk-

king van Gods creatieve kracht.’ 

Wat vind je van deze uitspraak van 

Tom Wright? 

5. Het oude is voorbij maar tegelijk 

ook nooit ver weg. Praat daar sa-

men over door. 

6. Doe eens iets nieuws! Hoe kun je 

invulling geven aan deze opstan-

dingsoproep? 

 

Om te bidden 

U wijst mij de weg naar het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid. 

(Psalm 16:11) 

 

Websites 

www.josdouma.nl 

www.tijdmetjezus.nl 

www.plantagekerk.nl  

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

Als de Bijbel spreekt over ‘nieuwe schepping’ komen er verha-

len los. Want ‘schepping’ is een sleutelwoord in het verhaal 

van God. Wie Pasen viert, wie met ‘ja’ antwoordt op Jezus’ 

uitnodiging ‘volg mij’, wie gedoopt wordt, zegt ten diepste: 

mijn kleine levensverhaal maakt onderdeel uit van het grote 

verhaal van God die steeds een nieuw begin maakt. ‘Pasen 

gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve kracht. Het 

gaat over de echte Jezus die uit een echt graf komt en een 

begin maakt net Gods echte nieuwe schepping’ (Tom Wright). 

 

Verhaal 

In de kerk vertellen we elkaar niet allereerst onze eigen verha-

len, maar het verhaal van God. Christenen delen het aller-

mooiste, allerbeste, allerwaarste verhaal dat verteld kan wor-

den. Het begint niet met: ‘Er was eens…’, maar het begint zo: 

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ (Gen. 1:1). Op 

de allereerste bladzijde raken we verrukt van Gods creatieve 

kracht: wat is de Schepper krachtig, prachtig en machtig! Wat 

een licht! Maar toen was daar de kink in de kabel, de destruc-

tieve macht van het donker, het verhaal dat stokte. En we zien 

het nog steeds in onze eigen levens en om ons heen in de we-

reld. Want we moeten Gods verhaal vertellen met behulp van 

deze drie sleutels: schepping > nieuwe schepping > volmaakt 

nieuwe schepping. De verbinding tussen schepping en nieuwe 

schepping is Jezus die mens werd zoals wij, helemaal vol-

maakt het beeld van God. In hem liggen hemel en aarde op-

nieuw volmaakt in elkaar verstrengeld. Christus’ opstanding 

maakt het begin van Gods koninkrijk compleet (Mat. 28:1-10). 

Want die nieuwe schepping is Gods koninkrijk op aarde zoals 

in de hemel: Gods nieuwe wereld. 

 

Eén met Christus 

Hoe krijg je deel aan die nieuwe schepping? Door één met 

Jezus te worden. De doop is daarvan hét teken. Wie gedoopt 

is, is één met Christus geworden in zijn dood én opstanding! 

Wie gedoopt wordt of is, zegt: ik laat het oude leven los om het 

nieuwe leven vast te pakken. Dat kan alleen en moet telkens 

opnieuw gebeuren doordat je je door de Geest laat verbinden 

met Jezus. ‘Hij in mij en ik in hem.’  Eén zijn met Christus is: 

hij is alles voor jou, om hem draait je leven, je zit aan hem vast 

zoals een rank aan de wijnstok, de Geest die in Jezus is leeft 

ook in jou. Eén met Christus: ik zoek mijn leven buiten mezelf 

in Jezus. Zo begin je deel uit te maken van de nieuwe schep-

ping totdat de volmaakt nieuwe schepping komt. 

 

Het oude voorbij, het nieuwe gekomen 

Triomfantelijk klinken deze opstandingswoorden: het oude is 

voorbij, het nieuwe is gekomen! Dat is de vreugde van Pasen: 

de Paaslach! Chaos maakt plaats voor orde, verdriet voor 

vreugde, zonde voor heiligheid, duister voor licht, kwaad voor 

goed, Egypte voor het beloofde land, gevangenschap voor vrij-

heid, slaaf zijn voor kind zijn, vijandschap voor vriendschap, 

angst voor liefde. ‘We zijn gered uit de macht van de duisternis 

en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon’ (Kol 1:13). 

Als je je geloof belijdt en als je wordt gedoopt zeg je: ik kies 

voor het nieuwe leven in Gods koninkrijk op aarde zoals in de 

hemel. We doen dat in het besef dat het oude (helaas) nooit 

ver weg is. Maar door de Geest zeggen we steeds opnieuw: ik 

laat het oude leven los om het nieuwe leven vast te pakken. 

Eén met Christus zijn betekent ook steeds meer op Jezus gaan 

lijken. Wat schitterend dat er direct bij gezegd wordt: ‘Dit alles 

is het werk van God’ (2 Kor. 5:18a)! Gód schépt! 

 

Doe eens iets nieuws! 

Als de tijd vóór Pasen een tijd is om dingen op te geven of te 

laten staan, laat de tijd vanaf Pasen dan een tijd zijn om iets 

nieuws op te pakken. Dat nieuwe is dan iets wat hoort bij het 

leven als nieuwe schepping in Gods nieuwe wereld.  

 Zeg ja tegen Jezus! 

 Laat je dopen! 

 Wees wat vaker opgewekt en opstandig! 

 Wrijf je ogen uit! 

 Ontwikkel een passie voor de vrucht van de Geest! 

 Vraag de Geest om een missionair hart! 

 Vertel mooie verhalen over God! 

De Heer is waarlijk opgestaan! Volg hem! 

http://www.josdouma.nl/
http://www.tijdmetjezus.nl/
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