
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bijzonderheid: Pasen. Openbare geloofsbelijdenis  
 
inleiding 
Henriëtte: jij werkt in de zorg. 
Eline: jij gaat als onderwijsassistente aan de slag. 
Zo-even deden jullie belijdenis. 
Jullie gaven je ja-woord aan de God van je doop. 
Zal jullie ja-woord het verschil maken als je na morgen  
de draad van je gewone dagelijkse leven en werk oppakt? 
 
Wij allemaal, doop- en belijdende leden, gelovigen, hebben ons ding: 
spelen, school, studie, stage, werk, uitkering, AOW, pensioen… 
Eerlijk gezegd: als ik preken maak, bezoeken doe, catechisatie geef en vergader 
denk ik niet altijd: ‘Oh ja, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, dat is waar ook.’ 
Jij/u dan: 
als je huiswerk maakt, de was doet, strijkt en kookt, de aardappels sorteert, de koeien melkt, enz., 
maakt het verschil of je dan gedoopt bent en belijdenis hebt gedaan, of niet? 
Toch niet als je bij die auto de winterbanden vervangt door zomerbanden? 
 
Mijn ds. zei: 
‘Ik houd van mijn vrouw, maar ik zeg niet altijd bij mijzelf: ‘Ik houd van mijn vrouw’,  
want ik moet nu aan jullie denken, dat ik jullie goed catechisatieles geef.‘ 
Maar ondertussen houd ik ook dan van mijn vrouw.’ 
Bewust en onbewust deed hij zijn dingen tóch anders dan wanneer hij niet van zijn vrouw had 
gehouden. 
Zo werkt dat. 
 
Henriëtte, Eline: jullie werken in gevoelige vakgebieden. 
Met ‘gevoelig’ bedoel ik: hier maakt je christen zijn het verschil uit. 
Ik denk niet als je een bed verschoont of als je een kind helpt met knippen en plakken en vouwen. 
Christenen en niet-christenen wonen in dezelfde rijtjeshuizen en lopen in dezelfde kleren rond. 
Je christen zijn maakt wél het verschil als je patiënt je vraagt:  
‘Henriëtte, ik lijd ondragelijk, wil je mijn euthanasiewens mee helpen vervullen?’ 
Wél als je wel of geen ‘liedjes voor de Here’ voorzingt aan de kinderen. 
Hoe je je belastingformulier invult, welke programma’s je bekijkt, welke sites je bezoekt,  
hoe je je gedraagt op facebook en twitter: je christen zijn maakt hierin het verschil. 
Pest je bv. mee of pest je bewust níet mee? 
 
Christen of geen christen: een wereld van verschil! 
Dat maakt Paulus ons duidelijk in Ef. 2. 
Lees mee en luister en leer en pas toe! 
 
PASEN MAAKT HET VERSCHIL!: 1 wij vóór Pasen (Ef. 2:1-3) 
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Dat kwam wel érg dichtbij hè, toen wij als voorbereiding op deze dienst Ef. 2 in de ik-vorm lazen. 
Vs. 1: Ik was dood…: wát een binnenkomer…! 
 
Hebt u ooit een levende dode gezien? 
Zij bestonden en bestaan nog steeds. 
Wie wijst Paulus aan? 
Mensen die ademen, leven, hun ding doen, liefhebben, genieten. 
Kortom: mensen die léven. 
 
Toch zijn zij dood. 
Rara, hoe kan dat? 
 
Paulus noemt hén dood die geen relatie met God hebben. 
Heel brave fatsoenlijke mensen. 
Je wilt hen graag als collega of buur. 
Ze halen boodschappen voor je als je zelf niet meer naar de winkel kunt. 
Ze rijden je naar het ziekenhuis en doen je tuin. 
Ze staan altijd voor je klaar.  
 
Toch: dood. 
Een snoeihard oordeel. 
 
Een bijbels voorbeeld zien we in de zgn. verloren zoon.1 
Levend en wel zei hij z’n vader gedag. 
Hij sneed de band met zijn vader door. 
Toen stierf hij volgens bijbelse beeldspraak de geestelijke dood. 
Verloren, dood, constateert zijn vader, al staat hij elke dag op de uitkijk: 
‘Komt mijn jongen nog eens weer, wanneer?’ 
  
Ik was dood. 
Jij was dood. 
Wij allemaal waren dood. 
Niemand van ons wordt godsdienstig geboren. 
Geloof in God en in zijn zoon Jezus Christus zit niemand van ons in de genen, 
hoe vroom ouders ook waren/zijn. 
Wij voelen ons zo gezond als een vis en voelen tot in onze vingertoppen en haarwortels leven tintelen: 
we worden van nature als doden geboren en leven als doden. 
De oplossing van deze raadsel is: zo is de situatie voor zover wij we buiten God om leven (Calvijn). 
We zijn als een geplukte bloem. 
Die bloeit nog open in een vaas, maar is al dood, afgesneden van zijn wortel. 
 
Paulus vergelijkt ons in vs. 2 met een slaaf/slavin. 
Of in een andere beeldspraak: als poppetjes aan de touwtjes van satan, Gods grote tegenspeler. 
Je voelt je vrij en blij. 
Je bent jong en je wilt en je kunt wat. 
Je beslist zelf wat je wilt, wat je doet en laat.  
Ook als het om serieuze zaken gaat. 
Waarom zou ik trouwen: van elkaar houden is toch belangrijker dan een retourtje gemeentehuis? 
Waarom zouden we ons kindje met het syndroom van Down geboren laten worden? 
Waarom zou ik willen blijven leven als ik dement word? 
Ik beslis, en geen God en geen meester. 
Ondertussen bungelen we aan satans touwtjes.  
Híj voert de regie over ons leven, denken, willen, streven enz. 
Heel gemeen laat hij ons denken dat wij in alle vrijheid onze keuzes maken.  
 
Slaafs volgen we onze verkeerd gerichte begeerten, gedachten en verlangens (vs. 3): 
-mijn verkeerde jalouzie: ik wil ook wel een nieuwe auto, net als m’n buur 
                                    een hoger salaris, net als m’n collega 

                                                      
1 Lucas 15:11-32. 



                         een nieuwe Ipad, net als m’n vriend(in) 
               meer zakgeld, evenveel als m’n broer/zus 
-mijn roddelzucht: ik praat niet met, maar over mijn br./zr.  
-‘Wat een lekker ding/stuk, hoe zou die in bed zijn?’ terwijl ik al verloofd of al getrouwd ben 
-mijn drift, toen m’n kind me even in de weg liep 
-enz..2 
Als mensen zich al storen aan zulk gedrag van onze kant: God is er boos om. 
 
Paulus schetst in Ef. 2:1-3 het profiel (plaatje) van de zondaar. 
Van zijn lezers in Efeze vóór hun bekering tot God en Christus. 
Van ons zoals we van nature ter wereld komen en leven buiten God om. 
Een karikatuur van zoals God ons geschapen heeft. 
Een donker plaatje, zo inktzwart als het maar kan. 
Misschien denken we: ‘Kom kom, ’t valt toch wel wat mee met mij/ons…!’ 
Nee dus. 
We waren niet mooier of beter. 
 
Henriëtte en Eline: jullie zeiden ook ja op de 2e vraag van het formulier 
die overeenkomt met Ef. 2:1-3. 
Wie God ongehoorzaam zijn nog steeds niet mooier of beter… 
 
Maar: het is Pasen geworden! 
 
PASEN MAAKT HET VERSCHIL! 2 wij na Pasen (Ef. 2:4-7) 
 
Wat een tegenstelling: 
tegenover de weg van de god van deze wereld enz.:  
God-met-een hoofdletter en de weg van goede daden. 
Tegenover toorn: barmhartigheid, liefde, genade, goedheid. 
Tegenover ondergang door schuld: redding uit genade. 
Tegenover een zwart verleden: een verlicht heden en toekomst. 
 
Weet je wat dat is: Gods barmhartigheid? 
Zoals een moeder die haar kind draagt in de meest intieme plek in haar lichaam en vervolgens 
koestert aan haar hart en op haar schoot, zó is God warm bewogen met ons. 
 
Weet je wat dat is: Gods liefde? 
Zoals een v/m zich onvoorwaardelijk geven aan hun kind, zichzelf wegcijferen, hun kind vóór alles, 
het beste is nog niet goed genoeg, zó heeft God ons als een Vader lief. 
 
Weet je wat dat is: Gods genade? 
God schenkt redding en bescherming, schenkt die aan zondaars, ook aan mij: GK gz. 140:3. 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen: 
zó is mijn God…: GK gz. 174:1. 
 
Dit alles hebben wij niet bij God losgemaakt. 
’t Komt allemaal voort uit Hem zélf, uit de rijke schatkamer van zijn hart, op eigen initiatief. 
 
God heeft ons met Christus levend gemaakt. 
God heeft zijn Zoon uit de dood levend gemaakt. 
Zijn Pasen is óns Pasen. 
Zó nauw verbindt God ons met zijn Zoon. 
Zoals Jezus zegt: 
Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,  
en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.3 
Net als de verloren zoon: verloren en dood constateerde de vader. 
Maar toen hij hem in zijn armen sloot was zijn zoon gevonden en herleefde hij. 

                                                      
2 Ef. 4:31; Kol. 3:5-9; Gl. 5:19-21. 
3 Johannes 11:25-26. 



Want de doorgesneden band was geheeld. 
 
God heeft ons met Christus uit de dood opgewekt:  
Zó nauw verbindt God ons met zijn Zoon, dat zijn opstanding uit de dood  
ónze opwekking uit de dood wordt. 
Wordt, én ís. 
Met Christus uit de dood opgewekt zijn is niet alleen iets voor straks. 
Het is ook iets van hier en nu: hier en nu al een nieuw leven leiden. 
Het leven van de echte christen, wat ook wel heet: als wedergeboren, opnieuw geboren mens.  
Dus zonder die verkeerde jalouzie, roddel,drift e.d. van zo-even. 
Maar net als God: barmhartig, bewogen, liefdevol, vriendelijk.4 
 
God heeft ons met Christus een plek gegeven in de hemelsferen. 
Zó nauw verbindt God ons met zijn Zoon, dat Hij ons in Hem vertegenwoordigd ziet. 
We staan met beide benen stevig in de groningse klei.  
God ziet ons al naast Hem in de hemel, waar Christus is aan zijn rechterhand. 
 
Al ruim 20 eeuwen etaleert God de overstelpende hoeveelheid van zijn goedheid en vriendelijkheid 
wereldwijd. 
Wij hoeven ons er niet aan te vergapen als aan een onbereikbaar verre rijkdom. 
Met en in Christus doet God ons er gul van genieten. 
Dat belooft wat voor wat nog komt, voor als Jezus komt…! 
 
Henriëtte, Eline e.a.: jullie wisten je extra hierdoor aangesproken toen we ook dit gedeelte in de ik-
vorm lazen: liefde voor mij, mij met Christus levend gemaakt, ik door genade gered… 
Wat waren we diep onder de indruk van Gods macht: van dood naar leven…! 
Verbaasd: ook voor mij, ná Ef. 2:1-3? 
Verwonderd en ontroerd: ‘Wat is God goed voor mij/ons, halleluja!’ 
Ik zou zeggen: Wie kan hier onbewogen onder blijven?! 
Wat wonderen van barmhartigheid 
heeft God voor ons ten toon gespreid. 
… 
Zijn liefde en trouw … zij eeuwig geprezen: naar GK gz. 90:1. 
Zelf diep onder de indruk, overweldigd, je wentelend in het bad van Gods warme liefde en goedheid, 
verbaasd, verwonderd en blij ontroerd mag je dagelijks je leven instappen. 
Henriëtte: zó mag je je handen aan het bed laten wapperen en je patiënten al dit goede van God met 
woord en daad voorleven en meegeven. 
Eline: zó mag je je kinderen vertellen van deze machtig goede God die ook hun God en liefdevolle  
Vader wil zijn in de Here Jezus. 
 
PASEN MAAKT HET VERSCHIL: 3 wij vanuit Pasen (Ef. 2:8-10) 
 
Niemand lijkt zo blij verrast en verbaasd te zijn als Paulus zelf! 
Even greep hij al vooruit in vs. 5: Ook u bent nu door zijn genade gered. 
Op deze genade borduurt hij nog even voort. 
 
Wat is genade? 
Zo-even zei ik al: dat God ons als zondaren redt, beschermt, vriendelijk en veilig. 
 
In deze laatste verzen benadrukt Paulus: dit alles is gratis en voor niks. 
Onze redding gebeurt niet dankzij onze prestatie, maar danzkij Gods gratie (genade). 
Van zijn kant is God ons zijn gunst niet verplicht. 
Van onze kant is zijn gunst onverdiend. 
 
Hoe nemen wij dit aan? 
Met geloof. 
Ook ons geloof is niet ons werk, maar Gods werk en cadeau. 
 

                                                      
4 Kolossenzen 3:12 e.v.; Galaten 5:22. 



Niet omdat wij goede daden deden, krijgen wij dit alles in de schoot geworpen. 
Maar opdat wij goede daden zullen doen.  
In tegenstelling tot de misstappen en zonden op de weg van Satan, genoemd in vs. 1,  
begaan wij de weg van de goede daden: 
-goede zorg bieden aan de bewoners van het verzorgingstehuis 
-leerkracht en leerlingen zó bijstaan dat zij profijt van je hebben als je cijfers en letters en vormen 
 aanleert 
-het nieuwe asielzoekersgezin dat deze week onder ons komt wonen hartelijk welkom heten 
 en hen met raad en daad bijstaan om hun woning in te richten 
-bidden voor elkaar, een goed gesprek, een pannetje soep brengen, een kaartje of bloemetje. 
Mijn oma bad: ‘Heer, wat wilt U hebben dat ik vandaag doen zal?’ 
Vóórdat wij zo bidden heeft God al heel wat goede werken klaarliggen. 
Voor elk een werk dat bij ons past: oppassen, een klusje doen, helpen papieren invullen… 
 
Hij, onze Schepper, is ook onze Herschepper,  
Als een pottenbakker vormt God ons naar het beeld van zijn Zoon. 
Hij is  ons voorbeeld in wat wij doen en laten.  
Christenen droegen en dragen armbandjes met de letters WWJD: 
What would Jesus do/Wat zou Jezus doen? 
Hoe zou Híj werken in Hunsingoheerd, op school, in de winkel, op kantoor, in je fabriekshal en 
magazijn, in de keuken? 
Naar wie zou Hij toe gaan om te helpen? 
Doe je ding in geloof: verbonden aan Christus in liefde en trouw. 
 
Henriëtte, Eline: jullie deden belijdenis op Pasen. 
Zoals anderen eerder. 
Doopleden: dat jullie volgen! 
Stellen wij ons allemaal de vraag met het oog op God, Christus en onze gelovige of ook ongelovige 
naaste: ‘Pasen: wat maakt dat voor verschil voor mij?’ 
 
 

 
 
 

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan  
ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en 
openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten]  
is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.  
lsk.hoogendoorn@solcon.nl 
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