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Lees: Efeziërs 1: 19-20
(…) de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig
de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit
de doden opwekte (…) (HSV)
(…) en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die
geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood (…)
(NBV21)
Het gaat over de overweldigende kracht, die in en voor gelovigen werkt. Die kracht is
afkomstig of gebaseerd of voortvloeiend uit de kracht, waarmee God Christus uit de dood
heeft opgewekt.
Gespreksvragen
1. Wat verricht de kracht van God als Christus uit de dood opstaat?
2. De overweldigende kracht van de opgestane Heer werkzaam in het leven van
Paulus.
3. Wat ervaren jij en ik, hedendaagse gelovigen van de kracht van de opgewekte
en verheerlijkte Christus?
1. Paulus bezint zich over de kracht, die Christus uit de dood opwekt en Hem zet aan de
rechterzijde van de troon van God, zijn Vader.
Het is door de kracht van God dat een gekruisigd levenloos lichaam, dat in een graf is gelegd
na drie dagen opstaat. De opgestane Jezus draagt de sporen van het verleden met zich
mee. Denk aan de litteken van de speerwond in zijn zijde. (Joh. 20v27). Maar het gaat
verder. Na zijn opstanding is het anders. Hij komt in hun midden, terwijl de deuren gesloten
zijn. En toch is Hij geen Geest.
De discipelen hebben tijd nodig om het te geloven. Dat blijkt uit Lukas 24,41ev. Omdat ze het
nog niet konden geloven, opent Hij hun verstand.
Veertig dagen na de opstanding lezen we over zijn hemelvaart. Jezus neemt zijn discipelen
mee naar de Olijfberg, waar Hij hen de laatste instructies geeft. En terwijl Hij hen zegent
vaart Hij op! Ook dat richt Gods kracht uit.
De opstanding en hemelvaart liggen in elkaars verlengde. Het zijn twee fasen van één
proces: Jezus uit de dood, uit het graf, levend en wel, dan na veertig dagen naar de hemel,
op weg naar de allerhoogste plaats, aan de rechterzijde van God, de Vader.

2. De overweldigende kracht van de opgestane Heer is ook werkzaam in het leven van
Paulus.
De apostel getuigt van de kracht van Christus, die hij in zijn leven ervaart. Dat begint bij
Damascus (Hand. 9). Daar wordt hij met blindheid geslagen. Als Ananias hem later de
handen oplegt kan hij weer zien en normaal functioneren. Een fanatieke, energie,
ondernemende jongeman, een fel tegenstander van Jezus en zijn kerk, wordt door een
krachtige verschijning van Jezus gevloerd, letterlijk overweldigd, en als hij genoeg tijd heeft
gehad om tot bezinning te komen, wordt hij genezen en vervuld met de heilige Geest.
De kracht van de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus ervaart Paulus keer op keer.
Bijvoorbeeld in Lystra als ze hem stenigen en voor dood achterlaten. Maar hij staat op en
vervolgt zijn taak (Hand. 14,19-20). Wie anders dan de Heer, die zelf na gekruisigd te zijn,
drie dagen later opstaat en dan gezond het kille graf uitwandelt, had Paulus zo instant
kunnen genezen? De overweldigende kracht van God aan ons, die geloven!
Paulus heeft door het geloof het eeuwige leven ontvangen. De kracht van dit eeuwige leven
vervulde Paulus, vanaf het moment van zijn bekering. Die grote kracht van God werkt in elke
gelovige, niet enkel bij Paulus. De gelovigen in Efeze weten ook van die overweldigende
kracht van God. Efeze is de stad van de grote godin Artemis. Er was een krachtige,
commerciële cultus rondom Artemis. Het was daarom niet gemakkelijk een volgeling van
Jezus in die stad te zijn. Je hebt de kracht van God nodig om stand te houden. De gelovigen
daar leven uit en door de kracht van God. Daarom schrijft Paulus: "de allesovertreffende
grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven." Zonder die kracht gaat het niet, ook voor
ons niet, die geloven en een volgeling van Christus in deze tijd en cultuur willen zijn. Zo kom
ik aan mijn derde punt.
3. Wat ervaar jij van die overweldigende kracht van Christus in je leven?
Paulus spreekt ook ons aan als hij schrijft over de de allesovertreffende grootheid van Gods
kracht. Is dit ook een getuigenis dat jij en ik hebben als een persoonlijke ervaring? Vanwaar
komt de kracht om 'neen' tegen zonde te zeggen en het leven rein te houden? Vanwaar de
kracht, die je hoopvol en positief doet zijn, de kracht het leven aan te kunnen te midden van
veel zorgen en verdriet soms? Wat geeft onze broeders en zusters in een land waar
vervolging heerst moed en zin geeft om te blijven geloven, te midden van allerlei
bedreigingen en narigheid? Het is de kracht van God!
De kracht van de opstanding werkzaam in mij? – ik kan niet zeggen dat ik dat zo ervaar, zegt
iemand. Dan valt er iets te winnen. Er is kracht om blijmoedig te zijn onder alle
omstandigheden. Er is kracht van een eeuwig leven, dat je elke dag een gevoel en besef van
nieuwheid en frisheid geeft. Wat voor kracht dat is? Dat is de grote kracht van de opgestane
Heer. De kracht van het nieuwe, eeuwige leven. Nu ervaren wij dit nog ten dele, straks zullen
wij het ten volle ervaren als dit stoffelijk lichaam gelijk gemaakt is aan zijn verheerlijkt
lichaam (Filippenzen 3,21).
De apostel spoort ons aan: leef uit en door die kracht. Mogelijk is de glans van het nieuwe
leven er wat af. Laten we ons geloof vernieuwen en leven! Niet uit en door eigen kracht,
maar door de kracht van Christus. Zo en zo alleen heeft Pasen 2022 zin voor je. De zoon
van God stond op uit de dood. Hij overwon en kocht mij vrij en dat richt iets uit in mijn leven.

Gespreksvragen:
1. Het levenloze lichaam van Christus komt tot leven als Hij wordt opgewekt. Later vaart
Hij op ten hemel. Sta eens even stil wat voor een kracht van God daarvan uit gaat!
2. Het is vaak lastig om Gods kracht in je te laten werken. We gaan vaak uit van eigen
kracht. Dat zien we ook bij sommige prominente Bijbelfiguren. Ik denk bijvoorbeeld
aan Jakob, Mozes en Petrus. Kun je bij hen een moment aangeven waarop dat
verandert?
3. De gelovigen in Efeze hebben die kracht nodig om staande te blijven. Kun jij uit jouw
leven aangeven dat ook voor ons het moeilijk is om vol te houden? Deel dat met
elkaar.
4. Ervaar jij ook Gods kracht in jouw leven. Het is immers voor hen die geloven. Was in
die zin Pasen 2022 zinvol?

