
Wat lezen we in de Bijbel over de opstanding van het vlees, 

het lichaam? Lees mee wat Paulus daarover schrijft aan de 

gelovigen in 1 Korinthe 15:42-44 

Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het 

wordt opgewekt in onverderfelijkheid; het wordt 

gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; 

het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in 

kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een 

geestelijk lichaam wordt er opgewekt 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707 

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam  

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  
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Opstanding uit de dood! 

Sterven moeten we allemaal. Dat is een gevolg van de 

zonde. En na het sterven is het met ons werk op aarde 

gedaan. Dat is finaal afgelopen. Maar daarom ben ik zo blij 

dat, wanneer voor mij op aarde alles is afgelopen, Jezus 

mij nog vasthoudt. Zijn liefde en trouw reiken tot over de 

dood heen. Hij heeft zelf immers de dood overwonnen toen 

Hij opstond uit het graf? Nee, als we sterven is het niet 

afgelopen. Dood is niet dood.  

Want er komt een dag dat allen die gestorven zijn, zullen 

worden opgewekt. Eens zullen ze opstaan uit de graven, 

zoals Jezus deed. En dat gebeurt, want God zegt dat zelf 

in de Bijbel.  

Dan zal de definitieve scheiding komen. Die in Hem hebben 

gelooft als hun verlosser, zullen dan eeuwig bij Hem zijn. 

Dan zal er een nieuwe aarde zijn, niet gescheiden van de 

hemel. Daar zal niemand meer ziek of mismaakt zijn, 

geestelijk of lichamelijk. Ze zullen verlost zijn. 

Wie dat niet gelooft? Vreselijk is het voor hen om hun 

ogen na het sterven te moeten opslaan in de eeuwige 

verdoemenis! Voor altijd gescheiden van God. 

Loop God dan toch niet voorbij!! Geef u vandaag nog aan 

Hem over met uw hele bestaan, en Hij zal u, al was u ook 

nog zo slecht, een plaats geven in de volmaakte 

heerlijkheid! 

GELOOFSBELIJDENIS 

 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde.  

 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit 

de maagd Maria; 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

naar de hel, 

 op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

 opgevaren naar de hemel, zittend aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader;  

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 

en de doden.  

 Ik geloof in de Heilige Geest.  

 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

 vergeving van de zonden, 

 wederopstanding van het vlees, 

 en een eeuwig leven.  




