
KEEK-OP-DE-PREEK              10.04.16 
 

Het is zaak dat we Pasen blijven vieren. We zijn immers met en in Christus opgewekt? Efeziërs 2:5,6. 
We zongen Gezang 477, Opwekking 399, 426, 575, 628, YfC 62, EL 331 en Opwekking voor kids 185. 

 
Je viert uitbundig je trouwdag, maar voor de rest van het jaar is je huwelijk niet echt een werkelijkheid. 
Zo ongeveer lijkt het vaak met Pasen: we vieren de opstanding van Jezus uitbundig, maar die is voor de rest 
van het jaar niet echt een werkelijkheid. 
 
Voor de gemeenteleden in Efeze was het ook een probleem. 
Op de dag van de opstanding zaten zij ver weg van Jeruzalem nog in het heidendom. Het is ver van hun bed. 
 
Welnee, schrijft Paulus. Wat er met Jezus gebeurd is, is ook met jou gebeurd! 
Hij is gestorven, jullie ook. Hij is opgewekt, jullie ook.  
 
Zo! Welke gelovige durft dat echt van zichzelf te geloven! Dat hij of zij is opgewekt? 
Hoe kun je nu het leven en sterven van Jezus zomaar overzetten op een gelovige? 
 
Eigenlijk is het concept ons niet vreemd: dat wij meemaken wat anderen meemaken. 
In de sport bijvoorbeeld is die vereenzelviging er.  
Als de elf voetballers van het Nederlands elftal goed gespeeld hebben, hebben ‘wij’ gewonnen! 
Als een volksvertegenwoordiger in Den Haag iets roept, is het de bedoeling dat onze stem gehoord (verte-
genwoordigd) wordt. 
 
Toen Jezus stierf, deed Hij dat niet voor Zichzelf. Hij stierf voor ons en namens ons. 
Toen Hij weer opstond uit de dood, stonden wij met Hem mee op.  
Paulus gebruikt voor dit concept de uitdrukking: in Christus. Met Hem mee.  
Het is een beetje te vergelijken met sport of politiek. Maar ook met de zon. 
Wie in de zon is, voelt de warmte ervan. Ziet het licht ervan. De zon maakt een dag vrolijk en zelfs een saai 
landschap mooi. 

 
Wie in Christus leeft, ziet ruimte ontstaan voor concrete vrolijkheid en schoonheid. 
Paulus heeft het over goede werken, 2:10. 
Over muren die wegvallen, 2:13-14. 
Over toerusting van de heiligen, 4:10-12. 
Over vergevingsgezindheid, 4:32. 
Dankbaarheid, 5:18-20. (De Heer is dichtbij, schrijft Paulus in Fil.4:5-6.) 
Onderschikking, 5:21. 
Wapening, 6:10. 
 
Kortom, Pasen kan  concreet worden! Dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
 

1. Was er iets in deze Keek wat je raakte? 
2. (beantwoord de vragen na elkaar en niet in enen) 

a. Wat is jouw primaire associatie met Pasen? 
b. Welke dagelijkse betekenis had dat voor jou? 
c. Wat zou je kunnen doen om dat te verbeteren? 

3. Hierboven worden zeven concrete voorbeelden genoemd van wat ‘in-Christus’ kan uitwerken.  
Kies allemaal het voorbeeld dat voor jou het moeilijkst ligt. Of dat je het meest raakt. 
Bespreek vervolgens hoe Christus daarin vorm kan krijgen. 

4. Voor wie meer wil: zoek alle teksten in de Efeze-brief, waarin de uitdrukking ‘in-Christus’ (in Hem, in 
de Geliefde) voorkomt. Kun je er een lijn in ontdekken? 

 


