
Wat lezen we in de Bijbel over het eeuwige leven? Lees 

mee wat Johannes daarover schrijft in Openbaring 21:23 

en 24  En de stad heeft de zon en de maan niet nodig, 

dat zij daarin zouden schijnen, want de heerlijkheid van 

God heeft haar verlicht, en het Lam is haar lichtbron, 

en de volken die zalig worden zullen in haar licht 

wandelen. of wat in Psalm 73:23 en 24 staat Ik zal dan 

gedurig bij U zijn; U hebt mijn rechterhand gevat. U 

zult mij leiden door Uw raad en daarna zult U mij in 

heerlijkheid opnemen.  

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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Eeuwigheid 
Het laatste uit de belijdenis gaat over het eeuwige leven. 

Daar eindigt de Bijbel ook mee. Als ik in Christus geloof, 

zie ik als het ware de poorten van de hemel wijd voor mij 

open staan. Daar woont God, daar wonen de engelen. Daar 

mogen wij ook wonen, nadat Christus teruggekomen is op 

de aarde. In de hemel en op de nieuwe aarde.  

Het laatste Bijbelboek, Openbaring, heeft geen woorden 

genoeg om de heerlijkheid van het eeuwige leven weer te 

geven. Wat moet dat geweldig mooi zijn! Onbeschrijfelijk! 

En daar is alles goed. Geen oorlog of pijn of verdriet. Geen 

ziekte, alleen maar vreugde. Daar is de zonde definitief 

overwonnen en alles is volkomen. Volmaakt! 

Begrijpt u, na dit gelezen te hebben, dat ik gelukkig ben? 

Daarom vertel ik het u, want Gods liefde is zo groot, dat u 

er ook in delen kunt! Gods hart heeft zo lief, dat u er ook 

schuilen kunt. De Heere roept ook u. Wend u dan naar Hem 

toe! Geef uzelf met uw hele bestaan over aan Hem. Laat 

Hem regeren in uw doen en laten. 

Geef uw hart aan God en laten we achter Christus aan ons 

samen laten binnenleiden in de altijd durende vreugde door 

het genadewerk van de Heilige Geest. Zeg het ook: ‘Ik 

dank u Heer dat u ook mij wilde redden.’  

Halleluja, Glorie aan God! 

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.  
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