
 

 

 

 

Themablad 
 

 

Gelovig Pasen vieren is  

het nieuwe leven met beide handen ontvangen en 

het delen met mensen om je heen. 
 

 

Als u dan met Christus ten leven bent gewekt,  

zoekt wat boven is. (Kol 3, 1) 
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Lees met elkaar Brief aan Kolossenzen 3, 1-4 
(Tweede lezing van Paasmorgen, 16 april) 
 

Reactie: 
Wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom?  

Spreek er met elkaar enkele minuten over. 
 

Toelichting op het thema 
Anders dan anders een tekst van Paulus, omdat hij ons laat nadenken over de 

gevolgen van het paasgeloof. Het gaat niet alleen over het leven na de dood. 

Pasen is een levenshouding, een manier van kijken naar onze werkelijkheid en 

onze beleving daarvan. Ons Paasgeloof betekent dat we achter ons dagelijks 

leven, de levengevende hand van God zien. Wij zijn door Christus, de verrezen 

Heer, voor altijd verbonden met de wereld van God: de hemel. Die hemel is niet 

zozeer een plek achter de horizon, maar een dimensie die nu al aanwezig is. Als 

Christus in ons leven is, is de verrijzenis nu al bij ons uitgezaaid. 
 

Richtvragen 

Gaan we niet teveel uit van de tweedeling tussen hemel en aarde, tussen het 

leven nu en het leven straks. Kunnen we dit anders zien? 

Kunnen we geloven in de verrijzenis van Christus?  

Wat betekent dat voor ons? 

Kunnen we ons richten op de hemel? 

Weten we ons verbonden met hen die gestorven zijn en die leven bij God? 
 

Gekoppelde voorbede 

Voor hen die Pasen vieren, dat zij de kracht van het nieuwe leven ervaren. 

Voor hen die moeite hebben met de verrijzenis, dat zij Christus herkennen. 

Voor hen die met Pasen gedoopt en gevormd zijn: dat zij groeien in geloof. 

Voor allen die zoeken naar levenskracht: dat Christus hen troost. 
 

Opdracht 

Kijk de komende periode met een andere levenshouding naar de werkelijkheid. 

Zie door het paasgeloof de levengevende hand van God achter het dagelijks 

leven. 


