
Wat lezen we in de Bijbel over Jezus Christus als 

overwinnaar van de dood? 

Lees het mee in 1 Korinthe 15 : 20 en Romeinen 4 : 25 

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden! 

… Die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt 

om onze rechtvaardigmaking. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serie Geloofsbelijdenis No 5 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php


Jezus leeft! 
In het vorige artikel heeft de kerk beleden dat Jezus, de 

Heiland, om onze zonden gestorven is. Maar nu komt het 

grootste wonder dat in de Bijbel staat: Jezus leeft!!  

Hij is sterker gebleken dan elke macht en kracht, sterker 

dan de duivel, en zelfs sterker dan de dood! Hij heeft de 

dood verslagen. Hij is een levende Koning. Dat mag ik 

geloven, en dat maakt mij intens gelukkig. 

En hoe staat het met u? Hij leeft, en Hij wil ook u een 

nieuw leven geven. Wie eerlijk zijn zonde, en het 

vastzitten  daaraan, belijdt, maakt Hij vrij van schuld en 

rechtvaardig voor God. Verwacht het maar van Hem! 

Zijn naam is Verlosser. Hij kan dat zijn, omdat Hij ook nu 

de Levende is. Hij maakt mij levend. Hij maakt mij vrij van 

de macht van de zonde en van de dood.  

Hij geeft mij alles om voor Hèm te leven. Want dat wil ik. 

Hem dienen met het nieuwe leven dat Hij mij gaf.  

Wie verlost is door Hem blijft niet dezelfde. Nee, die 

heeft Hem lief. Die doet wat Hij wil. Die gaat lijken op 

Hem. Dan staan we in vlam voor Hem, omdat de opgestane 

Christus alles nieuw maakt. Niemand maakt het leven zo 

blij als juist Hij.  

Een rouwadvertentie zal er ook voor mij waarschijnlijk nog 

wel eens in de krant staan. Maar dan heeft Jezus Christus 

de deuren naar het eeuwige leven al voor mij geopend. 

Eeuwig bij Hem…wat kunnen we daarnaar verlangen! 

GELOOFSBELIJDENIS van de kerk. 

 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.  




