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Billy Graham  1918 – 2018 †

‘Ik heb maar één boodschap: dat Jezus Christus 

is gekomen, dat Hij stierf aan het kruis, is 

opgestaan uit de dood  en ons heeft gevraagd 

om ons te bekeren van onze zonden en om Hem 

in geloof te aanvaarden als Redder en Heer’ 



Opstanding

(1 Kor. 15: 14-20 HSV)

14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze 

prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is 

ook uw geloof. 15 En 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. 



Opstanding

(1 Kor. 15: 14-20 HSV)

16  Immers, als de doden niet opgewekt worden, 

is ook Christus niet opgewekt. 17  En als Christus 

niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan 

nog in uw zonden. 18  Dan zijn ook zij die in 

Christus ontslapen zijn, verloren. 19 Als wij alleen 

voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd 

hebben, zijn wij de meest beklagenswaardigste 

van alle mensen. 



Opstanding

(1 Kor. 15: 19 BGT)

‘Als ons geloof in Christus alleen maar belangrijk 

zou zijn voor ons aardse leven, dan is het 

zinloos; wat zou dát treurig zijn´



Opstanding

(1 Kor. 15: 20 HSV)

20  Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden 

en ís de Eersteling geworden van hen die 

ontslapen zijn. 



Opstanding

(Matt. 5: 17 HSV)

‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om 

die af te schaffen, maar te vervullen’. 



Opstanding

(Rom.8: 3,4 HB)

’Om ons te bevrijden van de zonde heeft Jezus 

het oordeel van God op Zich genomen. Nu wordt 

aan de eis van de wet voldaan, want wij doen 

niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden 

door de Heilige Geest’.



Opstanding

1) Vervuld

2) Vernietigd

3) Verkregen



Opstanding

(Hebr. 2: 14 HB)

‘Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij 

ook een mens van vlees en bloed geworden; 

want alleen als mens kon Hij sterven en zo de 

duivel, die de macht over de dood had, 

machteloos maken.’



Opstanding

(1 Joh. 3: 8 BGT)

‘De Zoon van God is naar de wereld gekomen, 

om het werk van de duivel te vernietigen’.



Opstanding

(Joh. 10: 10 HSV)

‘De dief komt alleen maar om te stelen, te 

slachten en verloren te laten gaan; Ik ben 

gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed 

hebben’ 



Opstanding

(Rom. 8: 11 HSV)

‘En als de Geest van Hem Die Jezus uit de 

doden opgewekt heeft, in u woont,  zal Hij Die 

Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw 

sterfelijke lichamen levend maken door Zijn 

Geest, Die in u woont’



Opstanding

(1 Kor. 15: 3 - 8 HSV)

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook 

ontvangen heb,  dat Christus gestorven is voor 

onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4 en 

dat Hij  begraven is, en dat Hij  opgewekt is op 

de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 5 en 

dat Hij  verschenen is aan Kefas,  daarna aan de 

twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan



Opstanding

(1 Kor. 15: 3 - 8 HSV)

vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de 

meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen 

ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij verschenen 

aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8 En 

als laatste van allen is Hij ook aan mij 

verschenen, als aan de ontijdig geborene.



Opstanding

(Rom. 10: 9, 10 HSV)

‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en 

met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden 

heeft opgewekt, zult u behouden worden’ . 



Opstanding

(1 Kor. 15: 23 - 27 HSV)

23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als 

Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn 

komst. 24 Daarna 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. 25 

Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle



Opstanding

(1 Kor. 15: 23 - 27 HSV)

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26  De 

laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de 

dood. 


