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In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. 

 

Christos Anestie…Alithos Anestie  

 

Christus is verrezen…Hij is waarlijk verrezen. 

 

Ik feliciteer jullie, geliefden, in alle Koptische kerken in de hele wereld met dit feest, onze 

allergrootste vreugde. Ik zend mijn groeten aan alle vaders; de metropolieten, de bisschoppen, De 

priesters, de diakens, de kerkraden en bestuurders, en ook alle jongeren, kinderen en families. Ik 

zend deze groet vanuit Egypte. Ik feliciteer jullie en verblijd mij met jullie op deze feestdag. De 

verrijzenis is een feit en heeft zijn invloed in al onze levens. In deze paar minuten wil ik mijn 

contemplaties delen over waarom we het Verrijzenisfeest vieren en waarom het belangrijk is voor 

ons. Wij vieren het gedurende vijftig dagen en wij beschouwen de Heilige Vijftig Dagen als één 

lange zondag waarin wij de glorieuze Verrijzenis vieren. Ik zal drie redenen met jullie delen 

waarom wij het glorieuze Verrijzenisfeest vieren.  

 

Ten eerste: de Verrijzenis is de meest roemvolle gebeurtenis in onze geschiedenis en in ons 

leven. De Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus op de derde dag is de meest belangrijke en 

glorieuze gebeurtenis in de geschiedenis van de Kerk. Wanneer wij terugblikken op de 

gebeurtenissen van de afgelopen week – die van de hele Lijdensweek, dan ontdekken wij dat de 

Kruisiging en de Verrijzenis twee kanten van dezelfde medaille zijn. De Kruisiging leidde tot de 

Verrijzenis en de Verrijzenis vond plaats door het Kruis. Wij doorlopen alle weken en zondagen 

van de Grote Vasten, gevolgd door de Lijdensweek met al zijn spirituele diepgang (ascese). Dan 

volgt de Goede Vrijdag, zodat wij met St Paulus de apostel verkondigen: “Ik ben met Christus 

gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2:20). Bij de Verrijzenis zien 

wij de lege graftombe en de wachters die daar de wacht hielden, en de grote rots die bij ingang van 

de graftombe lag. Na drie dagen verrees onze Heer Jezus Christus. Er zijn veel archeologische en 

historische bewijzen hiervan. Daarnaast zijn er ook de profetische getuigenissen. “Want zoals Jona 

drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen (onze Heer 

Jezus Christus)  drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.” (Mattheüs 12:40). In het 

Oude Testament, bij één van de plagen in Egypte, in de tijd van Farao en de profeet Mozes, was 

er duisternis in het hele land Egypte gedurende drie dagen. De duisternis werd toen verdreven en 

er kwam licht. Toen de Marias met de balsemkruiden naar de graftombe kwamen – op hun weg 

naar de graftombe, om de balsemkruiden te plaatsen als teken van hun toewijding – waren zij 

verwonderd over het bericht zoals dat is beschreven in de Heilige Schrift: Hij is hier niet, maar Hij 

is opgewekt. (Lukas 24:6) De Verrijzenis is de meest roemvolle gebeurtenis in onze geschiedenis 

en in ons leven. 
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De tweede reden om het glorieuze Verrijzenisfeest te vieren en die viering zo lang voort te 

zetten, is dat de Verrijzenis gebeurde door het kruis; en we hebben geleerd van wijlen vader Bishoy 

Kamel dat het Christendom zonder het kruis als een bruid zonder bruidegom is. Zonder de 

Verrijzenis is ons christelijk geloof zonder inhoud. De Verrijzenis is het fundament van het geloof 

en het fundament van ons dogma waarop het Christendom is gebaseerd. Zonder de Verrijzenis zou 

de kerk niet bestaan, noch het Evangelie, noch de prediking, noch het fundament van ons geloof. 

Dus, de tweede reden om de Verrijzenis te vieren is dat het het fundament is van ons geloof. Om 

die reden is de eerste hymne van de Middernacht lofzang: “Sta op, kinderen van het licht”, als 

verwijzing naar de Verrijzenis. In de hymne “Aripsalien” zingen wij: “O zing tot Hem die voor 

ons gekruisigd…en verrezen is.” Deze lofzang van de drie heilige jongelingen wordt gezongen in 

het hart van de Lofprijzing. De Verrijzenis is in ons leven het fundament van het geloof. Wanneer 

wij dagelijks de ochtendgebeden bidden, dan vieren wij het Verrijzenisfeest:  “Door Uw Licht, o 

Heer, zien wij het licht.” Wij vieren het ook op elke zondag, wanneer wij de naar de kerk gaan: 

“Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft” (Psalm 118:24). De Verrijzenis is zo het fundament van 

ons geloof. Wij hebben geen hoop op de eeuwigheid, dan door de Verrijzenis van onze Heer Jezus 

Christus. 

 

De derde reden om de Verrijzenis te vieren gedurende deze dagen, is dat de Verrijzenis de 

bron is van onze blijdschap en vrede. Wij lezen in het Evangelie van St Johannes hoofdstuk 20, 

vers 20: “De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.” Hij verscheen aan hen in 

de bovenzaal, terwijl de deuren gesloten waren en zij vol angst en vrees waren,  en onze Heer Jezus 

Christus was in hun midden en zei: “Vrede zij u.” De Verrijzenis is dus geworden tot een reden 

van blijdschap en vrede. Om die reden noemen wij het Evangelie ook de Goede Boodschap, dat 

wil zeggen, vreugdevol nieuws. Elke keer als je je Bijbel in je hand hebt, dan heb je te maken met 

de bron van blijdschap in jouw leven. In het Engels heet het paasfeest: “Easter”. Dit komt van het 

woord ‘oosten’, van waaruit het licht schijnt, met blijdschap en vreugde. De Verrijzenis betekent 

vrede aan de mensheid. “Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons 

verheugen en verblijd zijn.” (Psalm 118:24). 

 

Ik feliciteer jullie allen en al onze geliefde broeders en zusters, de vaders de metropolieten 

en bisschoppen, de vaders de priesters, de diakens en alle dienaren in de hele kerk. Ik feliciteer 

alle volken in iedere kerk. Laat ons bidden voor vrede in de wereld en vrede voor alle geliefden. 

Wij heffen speciaal gebeden op, terwijl wij verblijd zijn door dit Verrijzenisfeest, omwille van de 

pandemie die de mensheid nu treft, zodat God alle mensen overal mag beschermen en deze 

noodsituatie van iedereen wegneemt. Dat Hij ons verblijd door Zijn glorieuze Verrijzenis 

gedurende ons hele leven. Ik zend jullie de groeten vanuit Egypte, vanuit de pauselijke residentie 

in Abbasiyya, te Cairo. Ik feliciteer allen in elk bisdom in Europa, Noord-Amerika, Canada, Zuid-

Amerika, Afrika, de heilige zetel in Jeruzalem, de Golfregio, Azië en Australië. Mijn groeten en 

liefde zend ik naar jullie allen en ik wens jullie alle welzijn en gezondheid toe. Christos Anestie, 

Alithos Anestie. 


