
17 april 2022
Rotterdam





Handelingen 17

31 ... omdat Hij (=God) een dag bepaalde, 
waarin Hij aanstonds de bewoonde wereld 
zal oordelen in rechtvaardigheid 
door een man die Hij aanwees, 
geloof verschaffend aan allen, 
door hem uit de doden te doen opstaan.



Handelingen 17

32 Toen zij nu hoorden 
van opstanding van doden, 
spotten sommigen maar anderen zeiden: 
wij zullen jou hierover nog een keer horen.
33 Aldus vertrok Paulus uit hun midden.

een zeer on-Grieks idee!

de ziel is onsterfelijk:
▪ en wordt bij het sterven 

bevrijd uit het lichaam





1Korinthe 15

12 Maar indien van Christus geheraut wordt
dat hij uit de doden is opgewekt...

als voorzegd, historisch feit (15:1-11)
1. het graf was leeg
2. honderden ooggetuigen van de 

opgewekte Christus
3. unaniem getuigenis



1Korinthe 15

12 ... hoe zeggen sommigen dan onder jullie 
dat er geen opstanding van doden is?

= de directe aanleiding voor dit hoofdstuk

let op!
▪ géén ontkenning van leven na de dood/ 

hiernamaals



de consequenties van 
de leer van de onsterfelijke ziel...

1. ontkenning van de dood
(> dood is een andere vorm van leven) 



de consequenties van 
de leer van de onsterfelijke ziel...

1. ontkenning van de dood
(> dood is een andere vorm van leven)

2. ontkenning van de noodzaak van opstanding
(> door sterven verkrijgt men onsterfelijkheid) 



A. Christus stierf
B. Christus werd begraven
C. Christus werd opgewekt

als Eersteling

ABC Evangelie

'onsterfelijke ziel'

A. Christus stierf
B. Christus werd begraven
C. Christus werd ten 3e dage 

opgewekt

ABC Evangelie
1Korinthe 15:3,4



1Korinthe 15

13 Indien er geen opstanding van doden is, 
dan is ook Christus niet opgewekt. 



1Korinthe 15

14 Maar indien Christus niet is opgewekt, 
zonder inhoud is ook onze heraut-boodschap 
en zonder inhoud is ook jullie geloof.

buiten "opstanding" om, is 
er geen hoop voor de doden



1Korinthe 15

15 Dan worden wij ook 
valse getuigen van God bevonden, 
omdat wij tegen God in getuigen 
dat Hij de Christus opwekte 
die Hij niet heeft opgewekt, 
wanneer dus namelijk 
geen doden worden opgewekt.
(...)

niet slechts fantasten, maar 
leugenaars en oplichters!



1Korinthe 15

19 Indien wij in alleen dit leven 
in Christus onze hoop hebben gevestigd, 
dan zijn wij beklagenswaardiger dan alle mensen. 

"wij" = de apostelen
"jullie" = de lezers (:14,17)



1Korinthe 15

20 Maar nu...

tegen alle andersluidende beweringen in 



1Korinthe 15

20 Maar nu, 
Christus is opgewekt uit de doden... 



1Korinthe 15

20 Maar nu, 
Christus is opgewekt uit de doden, 
als EERSTELING van de ontslapenen. 

niet de eerste die opstond, maar wel de Eerste 
die in onvergankelijkheid werd opgewekt!





1Korinthe 15

22 Want evenals in Adam allen sterven, 
zó zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden.



1Korinthe 15

23 Ieder echter in de eigen rangorde. 
Als EERSTELING Christus. 
Vervolgens degenen van Christus in zijn parousia.

drie rangordes...



1Korinthe 15

24 Daarna het einde
(nl. van de levendmakingen), 
wanneer Hij het koninkrijk zal overdragen 
aan de God en Vader...

wanneer Hij de dood als 
laatste vijand teniet doet:
allen levend gemaakt!





1Korinthe 15

58 Zo dan, mijn broeders, geliefden, 
wordt standvastig, 
onverzettelijk, 
altijd overvloedig in het werk van de Heer, 
wetende dat jullie moeite 
niet vergeefs is in de Heer.




