
 

Romeinen 1:3 en 4 
 

– … zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, 
naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden 

verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here –   
 
 

De voor deze week gekozen tekstverzen geven de legitimatie weer van Paulus 
roeping én boodschap. Wat de laatste betreft, de boodschap, daarvan zijn de 
gekozen tekstverzen dé inhoud en grondslag. Niet voor niets dat de vertalers 
van de NBG vertaling de verzen tussen aandachtsstrepen hebben geplaatst. 
Een letterkundige lexicon zegt van een aandachtsteken onder meer, dat ze 
'aandacht vestigen op een gedachte waarvoor woorden tekortschieten'. Geldt 
dat niet in het bijzonder voor het wonder van Pasen culminerend in de 
opstanding van Jezus Christus waarmee Hij bewijst onze Here - God te zijn?! 
 
We zien in deze verzen, zoals al eerder gezegd, hoe de vleeswording - het God 
met ons - onlosmakelijk verbonden is met de inhoud en betekenis van het kruis 
- het God voor ons. Het is de op het lijden en sterven van Jezus volgende 
opstanding die, zoals Paulus hier zegt, gewerkt door 'de geest der heiligheid' 
verklaart dat Jezus, de Christus, de Zoon van God is, de Here zelf! Het 
(werk)woord vertaald met 'verklaard' komt van het Grieks horizo waarop het 
ons bekende zelfstandige naamwoord 'horizon' is terug te voeren.  
 
De opstanding van Jezus heeft de wereld een volledig nieuwe horizon, lees: 
toekomstperspectief, gegeven. Het behoeft dankzij de opstanding van Jezus 
niet meer uit te lopen, te eindigen, in de dood. Immers, de dood is overwonnen. 
Het kan vanaf nu uitlopen in het leven!  John Stott heeft ooit gezegd: 'wij leven 
en sterven, Christus stierf en leeft'. Ik denk dat deze op zich prachtige 
uitspraak mag worden uitgebreid vanuit Pasen: 'wij leven en sterven, Christus 
stierf en leeft, en dáárom mag onze dood de toegang zijn tot het Leven'. Bent u 
vertrouwt met dit door de opstanding van Jezus geopende vergezicht? In de 
opstanding ligt de zin van Pasen, het bevestigt en completeert het lijden en 
sterven. Overal daar waar de opstanding wordt geloochend, wordt het geloof 
van haar kracht en zin berooft en feitelijk ontkent dat Jezus Christus de Zoon 
van God is, de Here. Hoeveel predikers die met Pasen op de preekstoel staan, 
geloven nog in de lijfelijke opstanding van Jezus? Wat zij, die toegeven hier 
niet meer in te geloven verkondigen, is niet meer dan een moraalfilosofie die 
volkomen elke reële horizon mist. Het einde? De dood.  
 
Pasen 2014 verkondigt desondanks nog steeds wat de vrouwen te horen 
kregen toen ze het graf bezochten: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is 
hier niet, maar Hij is opgewekt (Luc. 24:5 en 6). Hoor wat Paulus de Corinthiërs 
schreef: …indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking 
zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse 
getuigen van God te zijn (1 Cor. 15:14 en 15). Daarom, wat staat met Pasen 
voor u tussen aandachtsstrepen? Hopelijk kenmerkt u Bijbels perspectief! 
Gezegende Paasdagen. Waardig is het Lam! 


