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Deze folder wordt je aangeboden door:

Als je meer wilt weten over Christus en de hoopvolle 
toekomst die Hij jou wilt geven, sturen we je graag een 
boekje toe en een gedeelte uit de Bijbel over zijn leven 
op aarde. Schrijf of mail:

ETZ, afdeling Lezersreacties 
Postbus 41, 2950AA  Alblasserdam 
reacties@traktaatzending.org

Billy GrahamJohannes Hus, een martelaar uit de 14e eeuw, 
werd ter dood veroordeeld vanwege zijn ge-
loof in Christus. Kort voor zijn dood op de 
brandstapel zei hij: “Ik sterf met vreugde in de 
waarheid van dat Evangelie dat ik tot nu toe 
heb beschreven, onderwezen en gepreekt.”

Ken jij dezelfde hoop, vrede en blijdschap? 
Kun jij de dood met vertrouwen tegemoet 
zien omdat je bij Christus zult zijn? Je mag dat 
vertrouwen hebben als je bereid bent om je 
aan Christus toe te vertrouwen en Hem na te 
volgen. Die keus kun je nu maken.
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Als uw mond belijdt dat Jezus 
de Heer is en uw hart gelooft dat God 

Hem uit de dood heeft opgewekt, 
zult u worden gered. 

Romeinen 10:9

Een
hoopvolle
toekomst

VOORBEELD



er geen 5 minuten voor uit om zich voor te be-
reiden op hun ontmoeting met God!
Tegenover de dood is ook een andere houding 
mogelijk: “Ik vertrouw op Christus de Heer, die 
de dood heeft overwonnen. Ik leg mijn toe-
komst in zijn hand.” 

De psalmdichter David schreef: “Al ging ik ook 
door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen 
kwaad vrezen, want U bent met mij”  (Psalm 23:4). 
En de apostel Paulus schreef: “Want het leven is 
voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.”  
(Filippenzen 1:21). Beiden zagen het moment 
van hun sterven met vertrouwen tegemoet. 
Ze realiseerden zich dat dit leven slechts een 
wachtkamer voor de eeuwigheid is.
Jezus Christus zei: “Ik ben de Opstanding en het 
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij 
gestorven.” (Johannes 11:25). 

Veilig in
leven en dood
Christus leeft! Dat maakt alles anders, dat be-
tekent een hoopvolle toekomst. Door zijn op-
standing heeft Hij het kwaad verslagen: liefde 
overwon haat, de duivel werd overmeesterd, 
de dood verloor zijn angel. Toen Christus aan 
het kruis hing, deed Hij de uitspraak “Het is 
volbracht.” Dat betekent dat Hij de volle prijs 
heeft betaald om onze zonden weg te nemen. 
Daarom zal eens de hele schepping uitbarsten 
in een vrolijk lofgezang. Christus leeft! 

De vroege christenen vertelden deze waarheid 
verder. Zij geloofden dat dezelfde kracht die Hem 
uit de dood heeft opgewekt, ook in ons en door 
ons heen werkt om ons te redden van onze twij-
fels, onze duisternis, ons falen en zelfs onze dood.

Wie let op de wereld om ons heen raakt veront-
rust door wat we om ons heen zien gebeuren. 
Christus’ opstanding leert zijn volgelingen echter 
dat ze niet in paniek hoeven te raken. Ja, we heb-
ben zorgen en gaan onder lasten gebukt. Ja, we 
zullen sterven. Maar Christus geeft een hoop die 
daar bovenuit gaat.

Ik heb ontdekt dat je er achter kunt komen hoe 
iemand in het leven staat door te vragen hoe hij 
of zij tegen de dood aankijkt. Eens sprak ik met 
een man die nooit serieus over de dood nage-
dacht had... totdat bij hem een ernstige ziekte 
werd vastgesteld. “In een enkel ogenblik is alles 
veranderd”, zei hij, “dingen waar ik al mijn aan-
dacht aan gegeven heb, blijken nu waardeloos. 
En andere zaken waar ik niets om gaf zijn voor 
mij nu het belangrijkste in de wereld.”

Klaar zijn voor de eeuwigheid
Ook al zijn we allemaal aan het aardse leven ge-
hecht, toch weten we dat iedereen het vroeg 
of laat van de dood verliest. De dood komt vil-
la’s van de rijken net zo brutaal binnen als rij-
tjeshuizen in de wijk. Voor beroemde mensen 
valt het doek net zo onherroepelijk als voor wie 
onbekend is. Ook mensen die dit lezen kunnen 
sterven voor de tijd een jaar verder is.
Sommige mensen denken: “Ik geloof wel dat 
er iets is na dit leven, maar ik houd me daar 
niet mee bezig. Ik zie het wel als mijn tijd is ge-
komen.” Wat vreemd! Mensen zijn vaak jaren 
hard aan het werk om zich te verzekeren 
van een goed pensioen. Maar ze trekken 

“De dood hoeft 
geen bitter einde te zijn... 
we mogen denken aan een
stralende zonsopgang!”
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