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Wat betekenen de dood en verrijzenis van Jezus 
voor ons? 

U danken wij, Heer God, 
omwille van uw heerlijkheid …
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Aan Hem danken de kinderen van het licht 
hun geboorte tot eeuwig leven. 
Aan Hem danken Gods uitverkorenen 
hun toegang tot het Rijk van de Vader. 
Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, 
door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, …
(Prefatie van Pasen II)



1. Gods liefde wordt zichtbaar

Paus Franciscus 
opent de Heilige poort
bij het begin van het 
Jubeljaar van de 
Barmhartigheid (2016)











2. Jezus geeft zichzelf

“Ik verzeker jullie, 
Ik zal niet meer drinken 

van deze vrucht van de wijnstok 
tot de dag waarop Ik met jullie 

de nieuwe oogst zal drinken 
in het koninkrijk van mijn Vader” 

(Mt 26,29).









3. Liefde … tot in de dood

“Dit is de centrale daad van omvorming, die alleen 
de wereld werkelijk kan vernieuwen: geweld 
wordt veranderd in liefde en aldus de dood in het 
leven. Omdat Hij de dood omvormt tot leven, is de 
dood als dusdanig reeds innerlijk door Hem 
overwonnen en is de verrijzenis reeds in Hem 
aanwezig. De dood is als het ware van binnen 
verwond en kan niet meer het laatste woord zijn. 



“Dit is om zo te zeggen de kernsplitsing in het 
binnenste van het zijn – de overwinning van de 
liefde op de haat, de overwinning van de liefde op 
de dood. Alleen vanuit deze innerlijke explosie van 
het goede, dat het kwade overwint, kan dan de 
kettingreactie van veranderingen uitgaan die 
geleidelijk de wereld omvormt. Daarom spreken 
wij van verlossing: het allerdiepste noodzakelijke 
is gebeurd, en wij kunnen in dit gebeuren binnen 
treden.” (Paus Benedictus XVI, homilie WJD 
Keulen, 2005)



4. In het besef van onze onmacht en 
schuld



De goedheid en de mensenliefde van God onze redder
(Tit 3, 4)



Het passieverhaal … 
ons verhaal



5. De poort van de hel verbrijzeld

“Ik ken die man niet over wie jullie het 
hebben” (Mc 14, 71)

“Die ik zal kussen, die is het. 
Grijp hem” (Mc 14, 44)



“Vrede zij u” 
(Joh 20, 19)



“Zoals Jona drie dagen en drie 
nachten in de buik van het 
zeemonster zat, zo zal de 
Mensenzoon drie dagen en drie 
nachten in de schoot van de 
aarde zijn. “ (Mt 12, 40-41)









‘Gods liefde heeft de dood en alles wat naar de dood 
voert, overwonnen. Niet alleen later, ooit eens, in het 
hiernamaals, maar nu reeds, midden dit broze en 
vergankelijke bestaan. Dat is het Paasmysterie van zijn 
Zoon. Dat is de zekerheid en de diepe vreugde van de 
christen. Geen goedkope vreugde. Alsof men geen weet 
heeft van de zwaarte van het bestaan. Christus heeft het 
lijden, het onrecht, de duisternis, het kwaad niet 
ontweken. Hij is er doorheen gegaan. En juist zo heeft 
Hij hun macht gebroken. Ze zijn er nog wel en laten hun 
macht nog gelden. Maar ze hebben niet meer het 
laatste woord. Het maakt christenen tot mensen van 
hoop, ook als alle schijn tegen is.’ 



6. Jezus’ dood: een zoenoffer?



1 Zonde = breuk van de relatie

Zoenoffer = herstel van de relatie

2 Bidden is wezenlijk! Enkel God kan 
verzoening brengen … 



7. Geen vrede zonder vrijheid

“Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend zonder de 
mensen hun overtredingen aan te rekenen, en ons heeft Hij de 
boodschap van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten 
van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij smeken u 
in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” (2 Kor 5, 19-20) 


