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De Heer is werkelijk opgestaan! 

Intro. =>Velen vieren de opstanding van Jezus. Helaas enkel en alleen 

op wereldse feestdagen.                                                                            

Niet goed beseffend, dat het elke dag feest is, omdat de Heer is 

opgestaan!                                                                                                  

Niet goed beseffend, dat het verhaal niet kompleet is wanneer je enkel 

stil staat bij de opstanding!                                                                    

Christenen beseffen en staan stil bij zowel de dood, de begrafenis, de 

opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus! 

Christenen beseffen goed, dat Jezus doelbewust voor hen gestorven is. 

Dat Hij zonder zonden was, maar toch als een misdadiger gestorven is 

aan het kruis op Golgotha als zoenoffer om onze zonden op Hemzelf te 

nemen, zodat wij vrijgekocht worden van onze zondelast door Zijn 

vergoten bloed. 

Christenen beseffen goed, dat wij enkel en alleen leven uit genade door 

het geloof in Jezus Christus als Heer, als Heiland, als zoenoffer! 

Christenen vieren elke dag feest, omdat Christus is opgestaan! 

 

Lees mee deze ochtend in 1 Korinthiërs 15:1-58 => 

Lees het hoofdstuk verschillende malen en kijk welke impact het maakt 

op jou.  

Let onder andere op de volgende kernwoorden en kijk naar de impact 

die zij elke dag maken in jouw leven. 

 Het Evangelie                                                                                

 Verkondigd                                                                      

 Aangenomen                                                                    

 Vast staan                                                                       

 Zalig wordt                                                                     

 Vast houden                                                                         

 Geloven                                                                           

 Overgeleverd                                                                    

 Gestorven voor onze zonden  

 CHRISTUS  
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 Overeenkomstig de Schriften                                                                   

 Begraven                                                                       

 Opgewekt op de derde dag                                               

 Overeenkomstig de Schriften                                              

 Verschenen                                                                      

 Door de genade van GOD                                               

 Zo prediken wij                                                               

 De dood is gekomen door een mens (Adam)                       

 De opstanding is gekomen door een Mens    

(Jezus Christus)                                                                         

 Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede 

zeden. (Gal.3:1;13-14)                                                           

 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een 

geestelijk lichaam wordt opgewekt. (15:44)                 

Het geestelijke is echter niet eerst, maar het 

natuurlijke en daarna komt het geestelijke. (15:46)    

 De laatste bazuin zal klinken (15:52)                                  

 GOD zij dank, Die ons de overwinning geeft 

door onze Heere Jezus Christus. (15:57)                            

 Wees standvastig                                                             

 Wees onwankelbaar                                                      

 Altijd overvloedig in het werk van de Heere                     

 In de wetenschap, dat uw inspanning                             

 NIET TEVERGEEFS is in de HEERE 

Konklusie => Elke dag is het feest! De Heer is gestorven voor onze 

zonden aan het kruis op Golgotha. De Heer is begraven en  De Heer is 

waarlijk opgestaan op de derde dag! 

Gal.3:1=>”O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid 

niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is 

geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?                          

Gal.3:13-14=>”Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van 

de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen 

van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat 

wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” 

 Naar de Schriften                                                                                

 Het is feest. 

 JEZUS LEEFT !!! 


