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

Amen. Christus is opgestaan. Waarlijk Hij is opgestaan. Ik feliciteer u 

met het Glorieuze Opstandingfeest, dat de vreugde van al onze 

vreugden is en het feest van al onze feesten. Opstanding in het 

christelijke leven is niet alleen een historische gebeurtenis. Evenmin is 

het alleen een feestelijke gelegenheid die wij op verschillende uiterlijke 

manieren vieren, noch is het slechts een voorbijgaande dag. De 

Opstanding is de hoeksteen van Gods reddingsplan voor ons, dat onze 

Heer Jezus Christus op het hout van het kruis voltooid heeft. Opstanding is de focus van ons geloof; 

het is ook de voltooiing van de vergeving van de hele mensheid. Opstanding is het centrum van 

spirituele ontwikkeling, omdat spirituele vooruitgang zonder opstanding zinloos is. Bovendien is 

opstanding de hoop op het komende eeuwige leven. Zonder opstanding is ons christelijk geloof 

zinloos. Zonder opstanding is er geen vrede in ons dagelijkse aardse leven. Zonder opstanding 

hebben we geen hoop voor de toekomst. Het Opstandingslicht schijnt in het leven van de mens, in 

het leven van ieder individu en in elke fase van zijn leven. Iemand zou kunnen vragen: "Is Jezus echt 

gekomen en gestorven?" Natuurlijk gebeurde de Opstanding meer dan twintig eeuwen geleden. De 

Opstanding gebeurde niet in het geheim, maar er waren getuigen. Niet alleen één of twee getuigen, 

maar vele. De centurio die de zijde van Christus aan het kruis heeft gestoken en de bewakers van het 

graf waren getuigen van de Opstanding van Christus. Pontius Pilatus die een schijnrechtszaak voor de 

Heer Christus heeft gehouden. En zijn handen in een theatrale beweging waste, met deze beroemde 

uitspraak: "Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen." (Mattheüs 27:24) Let op de 

inconsistentie van zijn verklaring: "onschuldige en Rechtvaardigen," “maar toch lever ik Hem uit aan 

het oordeel en de dood”. De Joodse priesters en hogepriesters waren getuigen van wat er gebeurde 

bij het kruis en wat er gebeurde op het moment van de Opstanding. De vrouwen, die in de vroege 

ochtend bij zonsopgang  specerijen brachten, zijn ook getuigen van de Opstanding van de Heer 

Christus. Tegelijkertijd waren er zichtbare tekenen van de dood van Christus aan het kruis en Zijn 

Opstanding. Ik herinner u aan het voorhangsel van de tempel die in tweeën is gescheurd en de 

aardbeving die op het moment van de kruisiging plaatsvond. Ook herinner ik u aan de enorme steen 

die voor de deur van het graf werd gezet. De enorme steen waarmee een dode, in het graf, werd 

bewaakt, alsof ze bang waren dat de dode zou ontsnappen. Ik herinner u aan de linnen doeken die 

de discipelen gevonden hebben, daar waar de Heer werd begraven. Ik herinner u aan de bewakers 

die het graf hebben verzegeld. Ik herinner u aan de zegel, die de handtekening van de heerser was, 

die op de steen was geplaatst. Ik herinner u aan het graf, dat nieuw was en waar niemand ooit in 

begraven was. God heeft de mens geschapen en hem veel gegeven. Hij heeft hem de belofte van het 

heil gegeven en die vervuld. Dit is een Goddelijk plan: de Menswording, de Kruisiging en de 

Opstanding. Laat me u herinneren aan een gebeurtenis die plaatsvond in het begin van de dienst van 

de Heer Christus, toen Hij naar de bruiloft te Kana in Galilea ging. Hij verrichtte zijn eerste wonder op 

de bruiloft te Kana in Galilea, waar hij water in wijn veranderde, toen onze Moeder Maagd Maria 

hem vertelde: "Ze hebben geen wijn meer." (Johannes 2: 3). Ze bedoelde "ze hebben geen vreugde." 

De Maagd Maria sprak in de taal van het Oude Testament. In de tijd van het Oude Testament hadden 

de mensen de vreugde van het heil niet, noch de vreugde van de Verrijzenis. Het woord "wijn" in de 

Bijbel betekent: "vreugde."  Het antwoord van de Heer Christus aan Zijn Moeder was vreemd. Hij zei 

tegen haar: "Vrouw, wat wilt u van me? Mijn uur is nog niet gekomen." (Johannes 2: 4) Dit "uur" is 

het uur van de Kruisiging en het uur van de Opstanding. Het is het uur van vreugde voor de 

mensheid. Dit is de reden waarom wij in het zesde-uur-gebed bidden en zeggen: "Wij roepen tot U 
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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 Opstanding? Hoe 

kunnen we profiteren van Opstanding?  Ik zal u drie fundamentele elementen noemen  voor die 

reactie.  

Ten eerste: er is een plichtmatige reactie.  

Toen Herodes het nieuws van de geboorte van Christus hoorde, ging hij er niet heen om Hem te zien. 

Hij zei tegen de wijze mannen: “Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht 

zodra u het gevonden hebt." (Mattheüs 2: 8) Hij vond het te veel en ongepast voor hem om zelf te 

gaan kijken. De Bijbel leert ons: "Nader tot God en Hij zal tot u naderen." (Jakobus 4: 8) Vanwege 

deze reden gingen de Maria’s  heel vroeg in de ochtend van de dag van de Opstanding naar het graf 

om deze grote zegen te ontvangen. Om de zegen te ontvangen van een bezoek aan het Heilige Graf 

aan de dageraad van de Dag van de Opstanding. Hoe groot was die zegen!!? In de plichtmatige 

reactie moeten uw aanwezigheid en uw innerlijke gevoelens zijn.  

Ten tweede: er is een warme reactie.  

Er is een persoon die, als je met hem praat over een onderwerp, een diepgaande reactie geeft. Zoals 

bijvoorbeeld in het Oude Testament, toen God aan Abraham vroeg zijn zoon als brandoffer aan Hem 

aan te bieden. We hoorden niet van traagheid, maar hij stond vroeg in de ochtend op, zadelde zijn 

ezel, nam zijn zoon Isaac, het brandhout en het mes mee in een warme diepgaande reactie. Er is een 

persoon wiens relatie met Christus leeft en die vol innerlijke warmte is. Om deze reden leert de Bijbel 

ons: "Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd" (Prediker 12: 1), dat is de tijd van 

spirituele warmte en wil.  

Ten derde: er is een voortdurend blijvende reactie. 

Dit betekent dat de mens voortdurend leeft in een spiritueel leven. Er is een tijd die we een tijd van 

interactie noemen. Gedurende die tijd is de mensheid in een interactieve relatie met God door 

gebed, de Bijbel en in contact met spirituele middelen. Ook door middel van vasten, spirituele 

lezingen en dienstbaarheid. Dit alles brengt de mens in een staat van voortdurende en 

onophoudelijke reactie. Voortdurende en niet aflatende reactie geeft de mens het gevoel dat hij in 

het Licht van de Opstanding leeft. Om deze reden maakt onze kerk elke dag de herdenking van de 

Opstanding tot een plicht, een actieve en voortdurende herdenking.  

Daarom merkt u dat het eerste-uur-gebed in de Agpeya de opstanding van onze Heer herdenkt. 

Iedere zondag van de week, de dag die de Heer gemaakt heeft, is ter herdenking van Zijn herdenkt 

Opstanding. 

Op de 29e dag van iedere Koptische maand vieren we de herdenking van de Annunciatie, Geboorte 

van Christus, en de Opstanding.  

Elk jaar vieren we het Feest van de Opstanding, niet gedurende één dag maar voor vijftig dagen. We 

beschouwen deze vijftig dagen niet als reguliere dagen maar als zondagen. We kunnen het zelfs "een 

lange zondag noemen," die de aanwezigheid in de eeuwigheid uitdrukt.  

Merk op dat de termijn van vijftig dagen zeven weken zijn, die op een zondag beginnen en op een 

zondag eindigen. De Opstanding en het Pinksterfeest zijn respectievelijk aan het begin en aan het 

eind van de vijftig dagen. Dit is een uitdrukking van het perfecte leven in het Koninkrijk van de 

Hemel. Het Opstandingsfeest is de "grootste vreugde" die de mens beleeft.  

In de kerkelijke traditie, bidden we iedere dag de Psalmody, (Tasbeha). In het eerste gebed in de 

Psalmody, bidden wij: "Sta op, o kinderen van het Licht," “Sta op” herinnert ons aan de Opstanding. 

En wanneer we een van de mooie stukken in het midden van de Tasbeha zingen, b.v. Ari Psalin, 
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begint het met een: "Zingt voor Hem, Die voor ons is gekruisigd, en is opgestaan en de dood heeft 

overwonnen."  

De Opstanding is gevoel en leven en dat maakt ons zeggen, met de Apostel Paulus: ”Ik wil Christus 

kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk 

worden in zijn dood.” (Filippenzen 3:10)  

Door de opstanding kan ik een sterke en persoonlijke relatie met de Heer Christus bouwen. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u allen te feliciteren, elke kerk, de bisschoppen, de 

priesters, de diakenen, en alle dienaren en dienaressen, alle jongemannen en jonge vrouwen, alle 

kinderen,  jongens en meisjes. 

Ik bied ook mijn genegenheid aan, aan alle besturen van kerken in de hele wereld. Ik bied ook 

genegenheid aan, aan allen die werken en dienen in de geest en waarheid. 

Ik nodig u uit om te leven in de vreugde van de Opstanding, niet alleen tijdens het Feest van de 

Opstanding, maar elke dag van uw leven. Christus is Opgestaan. Waarlijk Hij is opgestaan.  

Gelukkig Feest van de Opstanding. 
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