Schriftlezing: 1 Kor. 15:1-26 en 52-58, Tekst: 1 Kor.
15:20 Thema: HC17 Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 36:3,
Ps. 27:1 en 7, Ps. 16:5 en 6, Ps. 56:6

Toch groeit een christen niet boven het zondaar-zijn
uit. Kunnen we dan zeggen dat de zonde er nu
eenmaal bij hoort?

Hoofdpunten van de preek
De dood hoort niet bij het leven! Op drie manieren:

Nee! Als christenen met hun zonde geconfronteerd
worden klinkt er uit hun mond een klacht: ‘Ik ellendig
mens’ en luidt er van Godswege een opdracht: ‘dood
dan uw leden die op aarde zijn.’

1. De dood overwonnen [17.45a]
De dood is gekomen dankzij de zonde van de mens
(Gen. 2.17) en de verleiding van ‘degene die het
geweld des doods’ heeft.

Hoe ‘kunnen’ we dat? Door de kracht van Christus’
opstanding worden we opgewekt. Genadig! Het is
ook een diep verlangen (Fil. 3:10-12).

Van een paradijsleven naar een wereld vol ellende
in de schaduw van de lichamelijke dood – het loon
op de zonde (Rom. 6:23).

3. Zekerheid voor onze opstanding [17.45c]
De dood hoort niet bij het leven. Toch sterven
christenen net zo goed als niet-christenen.

Er is meer te zeggen: de mens is geestelijk gezien
een dode. Dat is de vanzelfsprekende toestand van
elk mens: ‘dood door misdaad en zonde.’

Dankzij Christus mogen gelovigen sterven met het
zekere uitzicht op een ‘zalige opstanding.’
Ongelovigen hebben een andere zekerheid: zij staan
op ten verderve.

Dankzij Jezus’ opstanding is de ban van de dood
gebroken en worden geestelijk doden tot leven
geroepen en levend gemaakt met Christus.
Dankzij Jezus’ opstanding, de bekroning van Zijn
verzoenend werk, is ‘leven’ of ‘gerechtigheid’ onze
toestand. Voor nu en eeuwig. Zó leven wij – net
zoals in het paradijs – voor God en daarom wacht
ons geen eeuwige dood.
2. Opwekking tot nieuw leven [17.45b]
De dood hoort niet bij het leven!
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Jezus’ opstanding geen terugkeer maar een
doorgang naar het eeuwigheidsleven waar niet
langer de schaduw van de dood over valt.
Jezus wordt de ‘eersteling’ genoemd. Op de Eerste
volgt een geweldige menigte: ‘zo zullen ook in
Christus allen levend gemaakt worden.’
Wat een uitzicht: een zalige opstanding om eeuwig
gelukkig te zijn in het leven voor God.

