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Christus zal over je stralen!

Pasen: wakker worden, opstaan, het licht zien (Efeziërs 5:14)
De Heer is waarlijk opgestaan! Dat vieren we met Pasen. Sinds
Jezus’ opstanding leven we in een andere wereld, een nieuwe
werkelijkheid: ook wij kunnen wakker worden in Gods koninkrijk
en opstaan en achter hem aangaan die zegt:‘Ik ben het licht voor
de wereld’ (Joh. 8:12)

‘Ontwaak uit je slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over je stralen.’
Paaslied
Het citaat dat Paulus gebruikt, komt zo nergens in het Oude
Testament voor. Er wordt wel gedacht dat de woorden uit een
oud-christelijk Paaslied komen, dat werd gezongen bij de doop.
Een Paaslied en een Dooplied tegelijk dus! Wel vinden we in de
profetieën van Jesaja twee teksten die erg lijken op dit citaat.
Jesaja 26:19: ‘Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan.
Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die
leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.’ Jesaja
60:1-2: ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de
luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de
naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou
zichtbaar.’ In elk geval geeft Paulus woorden aan de oproep van
de Vader die ons wakker wil laten worden in zijn nieuwe
wereld!
Word wakker!
Als we slapen (of languit hangen op de bank) komt dat omdat we
moe zijn. Maar soms zouden we ook wel altijd willen blijven
liggen omdat we down zijn, somber, omdat we het even niet
meer zien zitten. In de bijbel is wakker worden ook een beeld

van de zonde achter je laten en een nieuw begin maken. Dat je
het donker achter je laat en kiest voor het licht. ‘Ga de weg van
de kinderen van het licht’ (Ef. 5:8). Belijdenis doen is zeggen: ‘Ik
wil wakker zijn en blijven, en in het licht wandelen! Ik wil niet
langer een ‘sloapkop’ zijn.’
Sta op!
De opstanding van Jezus is een totaal nieuw en hoopvol begin: er
begint nu echt iets nieuws! Omdat Jezus is opgestaan, kunnen
ook wij opstaan in een nieuw leven. Wakker worden is dat je
ogen open gaan. En de volgende stap is dat je opstaat: je komt uit
je bed, je komt in beweging, je laat je meenemen in de beweging
die begon met de opstanding van Jezus en die koninkrijk van
God heet: dat hemel en aarde elkaar overlappen! Daar ontstaat
door de heilige Geest het goede leven. Je gaat op weg, telkens
opnieuw. ‘Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte
tijd’ (Ef. 5:16). Opstaan is ook opstaan tegen onrecht, opstandig
zijn: je inzetten voor een betere wereld. Jezus is al opgestaan, nu
wij nog!
Zie het licht!
Pasen vieren is: het licht zien! Het licht dat straalde op de
opstandingsmorgen omdat de hemel open ging, omdat de hemel
op aarde kwam - dat licht gaat ook nu nog elke dag op. Christus
is dat licht. Elke morgen als we wakker worden en opstaan zien
we het licht van een nieuwe dag, van Gods nieuwe wereld. Het is
de Geest die ons hart en onze ogen daarvoor opent: ‘Laat de
Geest u vervullen’ (Ef. 5:18). Zo gaat Christus over ons stralen:
als we wandelen in zijn licht, gaan wij ook stralen en maken we
iets zichtbaar van de goedheid en genade, de vrede en de
vriendelijkheid van Jezus. ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER!’ (Jes. 60:1)

Efeziërs 5:14
Biebel in t Grunnegers

"Wor wakker, doe sloapkop,
stoa op oet dien graf!
Den zel Christus as zun
veur die opgoan."
Bijbelgedeelten
Jesaja 26:19
Jesaja 60:1-2
Matteüs 28:1-10
Efeziërs 4:25-5:20
Gespreksvragen
1. Wat betekent Pasen voor jou?
2. Wat zijn jouw gedachten bij
‘wakker worden’ en ‘een slaapkop
zijn’?
3. Hoe kunnen we onze dagen goed
gebruiken in een slechte tijd? Wat
maakt die tijd slecht?
4. Verlang je ernaar dat Christus
over je straalt? Waar merk je dat
aan?
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