
80217 Pasen 2020 1 Korinthe 15 

De opstanding van Jezus uit de dood door Stan Marinussen, Calvary Chapel Haarlemmermeer             Pagina 1 van 10 
Zondag 12 april 2020 

I. Goedemorgen allemaal en zalig Pasen! Vandaag staan wij stil bij 
het onomstotelijk feit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan 
om nooit meer te sterven. 

A. Jezus, die in onvergankelijkheid uit de dood is opgestaan is 
sinds Zijn hemelvaart 2.000 jaar geleden gezeten aan de 
rechterhand van God de Vader en Hij pleit 24/7 voor ons in het 
hemels Heilige der Heiligen. Omdat Jezus uit de dood is 
opgestaan hebben wij een levende voorspraak bij God de Vader 
die continu voor ons bidt. 

i. Wat een geruststelling is het om te weten dat Jezus 
Christus voor jou en voor mij bidt. 

ii. Jezus deed dat tijdens Zijn aardse bediening ook voor 
Petrus en de overige discipelen toen de satan hen met veel 
geweld wilde opschudden. 

iii. Lukas 22:31-32a – “31Simon, Simon, de satan heeft 
geëist jullie te mogen ziften als het koren. 32aIk heb voor je 
gebeden dat je geloof niet zou bezwijken.” 

a. Hier verteld Jezus aan Petrus dat de satan hen wil 
gaan ziften als het koren. Als iemand koren ging ziften 
dan werd het met geweld opgeschud en in de lucht 
gegooid zodat de wind het kaf wegblies en alleen het 
echte overbleef. 

b. Wat satan met de discipelen wilde doen en wat hij 
ook met ons wil doen is ons met veel geweld wil 
opschudden en in de lucht gooien om te zien of wij echt 
zijn of niet. Hij wil ons net zo ver pushen totdat wij Jezus 
verloochenen. 

1. Voor velen met een pril of zwak geloofsleven 
zou hun geloof door dit ziftproces kunnen 
bezwijken, daarom bad Jezus voor Petrus en Zijn 
discipelen, en daarom bidt Jezus ook voor jou en 
voor mij; wij die Jezus navolgen. 

2. Dit is slechts één van de voordelen van het 
kennen en dienen van een levende God die uit de 
dood is opgestaan. Want wij hebben dagelijks te 
maken met een echte en formidabele vijand. 

II. Ik vraag me af wie van ons elke dag opstaat met de gedachte 
dat onze levende God, Jezus Christus voor ons pleit. Sterker nog, 
wie van ons staat elke dag op met de gedachte dat omdat Jezus 
uit de dood is opgestaan, ook wij elke dag opnieuw in Zijn 
opstandingskracht mogen leven. 
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A. Ik in ieder geval niet. Ik vergeet dit al te vaak. Zelfs als 
dingen niet gaan zoals ze horen te gaan vergeet ik dit. En het is 
juist wanneer ik tot aan m’n lippen in de geestelijke strijd zit, 
juist wanneer mijn vlees de kop op steekt dat ik me ervan 
bewust moet zijn dat dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood 
is opgewekt ook in mij leeft door de Heilige Geest. En daarom is 
het goed om hieraan herinnerd te worden. 

III. In de brief van de apostel Paulus aan de kerk in Korinthe 
herinnerd Paulus de gelovigen telkens weer aan de feiten van het 
Evangelie. Wie zij in Christus zijn, wat zij in Christus hebben 
ontvangen, hoe zij zich in Christus moeten gedragen, enz. 

A. En een van de belangrijkste zaken waaraan Paulus de 
Korinthiërs herinnerd is de opstanding van Jezus uit de dood en 
de voordelen die daar uit voortkomen. 

B. Hoofdstuk 15 bevat dan ook de meest uitgebreide 
uiteenzetting van de opstanding van Jezus uit de dood en wat de 
gevolgen daarvan zijn voor de discipel, de navolger van Jezus 
Christus. 

1 Korinthe 15 

Vers 1-8 – “1Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat 
ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, 
2waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u 
verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 3Want ik heb u 
ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4en dat 
Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, 
overeenkomstig de Schriften, 5en dat Hij verschenen is aan Kefas, 
daarna aan de twaalf. 6Daarna is Hij verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, 
maar sommigen ook zijn ontslapen. 7Daarna is Hij verschenen aan 
Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8En als laatste van allen is Hij ook 
aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene (misgeboorte).” 

I. Paulus herinnerd de Korinthiërs aan het Evangelie dat hij aan hen 
had verkondigd toen hij tijdens zijn tweede zendingsrijs de kerk 
in Korinthe stichtte. Wat voor mij erg verhelderend is, is dat 
Paulus het Evangelie heel simpel definieert: 

A. Jezus Christus is overeenkomstig het O.T. voor onze zonden 
gestorven. Hij is begraven en Hij is op de derde dag opgestaan 
uit de dood. Dit is het simpele Evangelie en dit is waaraan 
Paulus de Korinthiërs herinnerd. 

B. Aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 1 vers 16: 
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i. Romeinen 1:16 – “… ik schaam mij niet voor het Evangelie 
van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor 
ieder die gelooft.” 

ii. Het Evangelie is de kracht van God om mensen tot geloof 
en zaligheid te brengen, niet de mooie zoetsappige praatjes 
over alleen maar de liefde en de tolerantie van God, of 
andere laagdrempelige vervangingen voor het bloed van 
Jezus dat gevloeid heeft tot vergeving van zonden. 

iii. Jezus’ dood aan het kruis is trouwens Gods grootste 
bewijs en aantoning van Zijn liefde voor jou en voor mij. 
Daarom is dit de boodschap dat Paulus predikte. 

Vers 9-11 – “9Ik immers ben de minste van de apostelen – ik die het 
niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de 
gemeente van God vervolgd heb. 10Maar door de genade van God ben 
ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. 
Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, 
maar de genade van God, die met mij is. 11Of ik het dan ben of zij, zó 
prediken wij en zó hebt u geloofd.” 

I. Paulus beklemtoont dat hij en de andere apostelen alleen dit 
zuivere Evangelie hebben gepredikt, wat Gods kracht is tot 
zaligheid voor ieder die gelooft. 

Vers 12-34 – “12Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de 
doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er 
geen opstanding van de doden is? 13En als er geen opstanding van de 
doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. 14En als Christus niet is 
opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is 
ook uw geloof. 15En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. 
Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, 
terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet 
opgewekt worden. 16Immers, als de doden niet opgewekt worden, is 
ook Christus niet opgewekt. 17En als Christus niet is opgewekt, is uw 
geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. 18Dan zijn ook zij die in 
Christus ontslapen zijn, verloren. 19Als wij alleen voor dit leven op 
Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest 
beklagenswaardige van alle mensen. 20Maar nu, Christus ís opgewekt 
uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 
21Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van 
de doden er door een Mens. 22Want zoals allen in Adam sterven, zo 
zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23Ieder echter in 
zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, 
bij Zijn komst. 24Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap 
aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij 
en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25Want Hij moet Koning 
zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26De 
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laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27Immers, alle 
dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter 
zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij 
Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 
28En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de 
Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem 
onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. 29Wat zullen 
anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden 
helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de 
doden gedoopt? 30En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? 31Ik sterf 
elke dag, en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, 
onze Heere. 32Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb 
gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden 
niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want 
morgen sterven wij. 33Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede 
zeden. 34Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want 
sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit.” 

I. In dit Schriftgedeelte herinnert Paulus de Korinthiërs aan het feit 
dat als er geen opstanding uit de dood is, dan is Jezus ook niet 
uit de dood opgestaan. En als Jezus niet uit de dood is opgestaan 
dan is het Christelijk geloof inhoudsloos en zinloos. 

Vers 35-49 – “35Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden 
opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? 36Dwaas, wat u 
zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. 37En wat u zaait, 
daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale 
graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere 
graansoorten. 38God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft 
gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. 39Alle vlees is niet 
hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het 
vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en 
dat van vogels is verschillend. 40En er zijn hemelse lichamen en er zijn 
aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, 
en die van de aardse is verschillend. 41De glans van de zon is 
verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van 
de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de 
andere ster. 42Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het 
lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in 
onvergankelijkheid. 43Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt 
in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in 
kracht. 44Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam 
wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk 
lichaam. 45Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is 
geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een 
levendmakende Geest. 46Het geestelijke is echter niet eerst, maar het 
natuurlijke en daarna komt het geestelijke. 47De eerste mens is uit de 
aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 48Zoals de 
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stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, 
zo zijn ook de hemelse mensen. 49En zoals wij het beeld van de 
stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de 
Hemelse dragen.” 

I. In verzen 20 en 23 in het vorig stuk noemt Paulus Jezus de 
Eersteling die uit de dood is opgestaan. Jezus was inderdaad de 
eerste die in onvergankelijkheid, in Zijn verheerlijkt onsterfelijk 
lichaam uit de dood is opgestaan. Maar het idee van eersteling 
betekent meer dan alleen dat Jezus de eerste is. 

A. Het idee van eersteling komt uit de landbouw. Als je 
bijvoorbeeld tomaten aan het kweken bent dan is er altijd het 
moment dat er een eerste tomaat tevoorschijn komt. Dit is de 
eersteling. 

B. De eersteling is dan gelijk ook het bewijs dat er meer zullen 
volgen. Het zal nooit zo zijn dat een gezonde tomatenplant 
slechts één tomaat voortbrengt. Nee, er zullen ná de eersteling 
altijd meer tomaten volgen. 

C. Dit is dan ook het idee met Jezus Christus, die de Eersteling 
is die uit de dood is opgestaan. De opstanding van Jezus uit de 
dood is voor ons het bewijs dat ook wij op een gegeven moment 
een verheerlijkt, onvergankelijk en onsterfelijk lichaam zullen 
krijgen en nooit meer zullen sterven. 

II. In Johannes 11, toen Jezus op weg was naar Bethanië om zijn 
vriend Lazarus uit de dood te reanimeren, kwam Martha, de zus 
van Lazarus Jezus onderweg tegemoet. 

A. Zij zei tegen Jezus dat als Hij eerder was gekomen, dan was 
Lazarus niet gestorven. Jezus verzekerde haar dat haar broer 
weer zou opstaan. 

B. Martha zei dat zij wist dat Lazarus op zou staan op de laatste 
dag. Zij doelt hier op de opstanding van de doden bij de eerste 
opstanding wat beschreven staat in Openbaring 20:6. Dit zegt 
trouwens veel over Martha’s theologie! Maar Jezus beantwoorde 
Martha met de meest grandioze statement ooit: 

i. Johannes 11:25-26 – “Ik ben de Opstanding en het 
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 
en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
eeuwigheid. Gelooft u dat?” 

ii. Geloof jij dit? Het overwinnend Christelijk leven nu hier op 
aarde staat of valt of wij hierin met heel ons wezen geloven. 
Denk hier nou heel goed en lang en serieus over na: 
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a. Omdat de opgestane Jezus de wedergeboren 
Christen aan deze kant van de eeuwigheid leven en 
overvloed wil geven, omdat Jezus 24/7 voor de 
wedergeboren Christen pleit, omdat Jezus de 
wedergeboren Christen het eeuwig leven geeft waarin jij 
en ik een verheerlijkt en onvergankelijk lichaam zal 
krijgen, omdat de wedergeboren Christen dus nooit zal 
sterven, wat voor effect heeft dit op jouw zienswijze, op 
jouw wereldbeeld, op jouw houding, op hoe je met 
mensen omgaat, op hoe je met geld omgaat, op hoe je 
met je werk omgaat, op hoe je hoe je in jouw relaties 
staat, op jouw verwachtingen, op hoe je met God 
omgaat? De opstanding is allesomvattend. 

b. Daarom vroeg Jezus aan Martha: ‘Geloof je dit?’ En 
daarom vraag ik jou vanmorgen: ‘Geloof jij dit?’ 

Vers 50-58 – “Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het 
Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft 
de onvergankelijkheid niet. 51Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij 
zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 
worden, 52in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste 
bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als 
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen 
veranderd worden. 53Want dit vergankelijke moet zich met 
onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met 
onsterfelijkheid bekleden. 54En wanneer dit vergankelijke zich met 
onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met 
onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat 
geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55Dood, 
waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 56De prikkel nu van 
de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 57Maar God 
zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 
58Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, 
altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw 
inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 

I. De ‘daarom’ in vers 58 wijst ons op de 57 verzen die daarvoor 
staan. Dus alles dat Paulus uiteenzet m.b.t. de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood, en alle voordelen die daaruit voor de 
wedergeboren Christen voortkomen leidt ons tot de ‘daarom’ in 
vers 58. (Daarom = vragen waarom) 

Vers 58 – “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, 
onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de 
wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 

I. Het eerste dat de opstanding van Jezus uit de dood voor jou en mij 
teweeg moet brengen is dat wij standvastig en onwankelbaar zijn. 
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A. Paulus bedoeld hier in eerste instantie mee dat wij voor 
100% vastberaden zijn m.b.t. de opstanding van Jezus, en in 
het verlengde daarvan de opstanding van alle wedergeboren 
Christenen. 

i. De vraag is dus, ben jij er voor 100% zeker van dat dit 
waarheid is. In de woorden van Jezus aan Martha: ‘Geloof jij 
dit?’ 

ii. Heb jij een standvastig en onwankelbare overtuiging dat 
Jezus uit de dood is opgestaan en dat ook jij in de toekomst 
een opstandingslichaam zal krijgen? 

a. Ik hoop het wel, want nogmaals, het overwinnend 
Christelijk leven staat of valt of wij hierin met heel ons 
wezen geloven. 

B. Wanneer dat het geval is, zal jouw standvastig en 
onwankelbare overtuiging hiervan een positief effect hebben op 
alle andere aspecten van jouw leven. 

i. Jouw leven zal vervolgens gekenmerkt worden door 
standvastigheid op alle gebieden: 

a. Als je getrouwd bent, dan zal je je heil en je geluk 
niet per se zoeken in en verwachten van je partner, maar 
jouw standvastigheid is in Christus. 

b. Als je niet getrouwd bent, dan zal je je niet blind 
blijven staren op het zoeken en het vinden van een 
partner, maar dan zal Christus alles voor je zijn. 

c. Als je leven nu gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld 
om de haverklap een andere baan te willen zoeken 
omdat je baas en je collega’s jou elke keer zo slecht 
behandelen, dan zou je ook daarin rust en 
standvastigheid gaan krijgen. 

d.  Als je nu financiële problemen hebt of die denkt te 
krijgen vanwege de huidige crisis, dan zegt Jezus tegen 
jou: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en alles dat je nodig hebt zal God voor 
zorgen’. Hierin mag je standvastig zijn, onwankelbaar in 
je overtuiging, want Jezus leeft en Hij houdt van jou en 
Hij zorgt voor de Zijne. 

e. Wie je ook bent, hoe jij momenteel in het leven 
staat, en waar je nu doorheen gaat, de opstanding van 
Jezus uit de dood kan jou standvastigheid geven in alle 
aspecten van jouw leven. 
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ii. Als jij iemand bent die elke keer weer terugvalt in zonde, 
in die ene zonde die jou zo gebonden houdt, dan is dat 
omdat je vergeten bent dat Jezus uit de dood is opgestaan.  

a. Daarom schreef Paulus deze brief aan de 
Korinthiërs. Paulus was anderhalf jaar lang bij hen, en al 
kort nadat hij vertrok vervielen zij in allerlei zonden. Zij 
waren de opgestane Jezus uit het oog en uit het hart 
verloren; zij waren Hem vergeten. 

b. En elke keer wanneer jij en ik terugvallen in de 
zonde, dan is dat omdat wij niet standvastig en 
onwankelbaar zijn in het Evangelie, in de wetenschap dat 
Jezus leeft, en dat Hij er niet alleen bij is wanneer wij 
zondigen, maar dat Hij ook bij machte is om ons te 
helpen niet te zondigen; om die zonde te overwinnen. 

c. Afgelopen week zat ik er helemaal doorheen en ik 
was ontzettend boos op Marnie. En als ik zo’n punt heb 
bereikt, dan wil ik met rust gelaten worden zodat ik tot 
rust en inkeer kan komen. Maar Marnie die voelt zich in 
die situaties genoodzaakt om erover te praten, dus blijft 
zij doordrammen. En op een gegeven moment ontplofte 
ik gewoon en ik verhief m’n stem zodat zelfs de buren 
mij konden horen. 

1. Op dat moment was ik Jezus en Zijn 
opstanding uit de dood helemaal vergeten. En 
alhoewel ik Marnie er de schuld van wilde geven, 
was het eigenlijk zo dat datgene dat ik in mijn hart 
heb eruit was gekomen. Ik was de schuldige. 

2. Ik geloof als geen ander wat Jeremia 17:9 
zegt: ‘arglistig of bedrieglijk of onbetrouwbaar is het 
hart, boven alles, ja ongeneeslijk ziek is het’. Jezus 
zei: ‘uit het hart komen voort kwaadaardige 
overwegingen’. 

(i) Daarom moet ik elke dag opnieuw eraan 
herinnerd worden dat Jezus voor mij gekruisigd 
is, dat Jezus voor mij uit de dood is opgestaan, 
en dat ik op een gegeven moment ook 
verheerlijkt zal worden. 

(ii) In die wetenschap moet ik standvastig en 
onwankelbaar zijn waardoor ik in mijn leven 
steeds meer standvastig en onwankelbaar zal 
worden. 
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Vers 58 – “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, 
onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de 
wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 

I. Jezus opstanding uit de dood betekent ook dat jij en ik altijd 
overvloedig moeten zijn in het werk van de Heere omdat onze 
inspanning in-en voor de Heere absoluut niet tevergeefs is. 

II. De opstanding hoort ons ertoe te bewegen dat wij proactief 
zijn in ons geloofsleven, dat wij standvastig biddend, Bijbel-
lezend en fellowshippend opzoek gaan naar hoe wij de Heere 
horen te dienen. 

A. Kijk, los van het feit dat jij en ik Jezus onze dienstbaarheid 
verschuldigd zijn, geeft het dienen van de Heere betekenis en 
voldoening in ons leven. 

B. Alles dat wij hier op aarde voor ons eigen ik doen heeft geen 
eeuwigheidswaarde. Denk bijvoorbeeld aan koste wat kost 
carrière maken of een mooie CV opbouwen, hobby’s, vermaak, 
urenlang series kijken, fanatiek sporten, enz.  

C. Maar alles dat wij in de kracht van de Heilige Geest, omwille 
van het Evangelie voor Jezus Christus doen zal voor eeuwig 
blijven. Hiervoor zullen wij dan ook in de eeuwigheid beloond 
worden. Lees hoofdstuk 3 maar. 

i. Dus, het is niet alleen omwille van het Evangelie dat 
Paulus schrijft om altijd overvloedig in het werk van de 
Heere zijn, het is ook voor ons eigen bestwil. 

a. Luister goed. God zal nooit bij jou en bij mij in het 
krijt staan. Wat wij voor de Heere doen en wat wij aan 
de Heere geven zal exponentieel beloond worden. Het zal 
nooit zo zijn dat wij meer aan God geven dan dat Hij aan 
ons teruggeeft. We cannot outgive God! 

ii. Het is never-nooit tevergeefs, en wij zullen er in de hemel 
rijkelijk voor beloond worden. Zelfs nu, in dit leven mogen 
wij genieten van de beloning van het dienen van de Heere, 
want wat ik al zei geeft het dienen van de Heere betekenis 
en voldoening in ons leven. 

III. Dus, Pasen is niet iets dat wij één keer per jaar vieren. Het gaat 
zeer zeker niet om de paashaas, maar het is bepalend voor het 
dagelijks overwinnend Christelijk leven hier op aarde. 

A. Het is bepalend voor hoe wij dagelijks het Christelijk leven 
ervaren. Het is bepalend voor hoe wij met God omgaan, en het is 
bepalend voor hoe wij met elkaar en met de wereld om ons heen 
omgaan. 
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Openbaring 21:1-7 – “1En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. 
En de zee was er niet meer. 2En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt 
als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3En ik hoorde een 
luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 
hen zijn en hun God zijn. 4En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 5En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn 
waarachtig en betrouwbaar. 6En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik 
ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal 
Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 
7Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en 
hij zal voor Mij een zoon zijn.” 


