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De bijbelteksten in deze folder zijn ontleend aan de 
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Deze folder wordt u aangeboden door:

www.traktaat.nl

Wilt u meer informatie ontvangen over wie Jezus is en wat geloven in 

Hem inhoudt? Reageer via reacties@traktaatzending.org of stuur de 

ingevulde antwoordstrook aan ons op: ETZ, Postbus 41, 

2950 AA Alblasserdam. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend een 

boekje met meer informatie en een gedeelte uit de Bijbel.

9
7

8
9

0
8

7
7

2
0

5
8

2

Het zal dus een plaats zijn van spijt en wroeging.
Maar de Here Jezus wil niet dat u op die plaats zult 
komen. Hij wil u redden! Daarom gaf Hij Zijn leven 
aan het kruis. “Het bloed van Jezus, Gods Zoon, 
reinigt ons van alle zonde.” 7 Stel uw vertrouwen op 
Hem, en laat u redden. Dan zult u de eeuwigheid 
doorbrengen in Zijn nabijheid.

Het zal er heerlijk zijn, want Hij maakt alle dingen 
nieuw. Daar is geen ziekte meer, geen verdriet, geen 
pijn, geen oorlog. Voor altijd zullen we Hem, de Here 
Jezus, dan mogen loven en prijzen. 

Zou u dat ook willen? Hij wacht op u. Ga tot Hem, 
belijd uw zonden en ontvang Zijn vergeving. 
Hij zal u met open armen ontvangen!

Hij�wacht
�op�u

7. 1 Johannes 1:7
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Wie jong is, vindt mensen boven de vijftig al 

oud. Wie zelf de vijftig gepasseerd is, denkt: 

“Oud? Ach, dat valt wel mee. Mensen die 

tachtig zijn of ouder, ja die zijn oud...”

Ons leven vliegt voorbij. We willen wel oud worden, 
maar niet oud zijn. Daar doen we alles voor. We eten 
gezond, bewegen veel en kleden ons jong. Je ziet 
zeventigers op de racefiets klimmen, in flitsende 
pakken. En tachtigers maken soms nog wereldreizen. 

Dat er eenmaal een einde komt aan ons leven, 
daar denken we liever niet aan. “Pluk de dag, 

geniet van het leven. Denk niet aan de dood.” 
En zeker, we mogen van het leven genieten. Toch is 
het verstandig eens te luisteren naar wat God in de 
Bijbel zegt over leven en sterven. Over wat er na dit 
leven komt. Hij is immers de Schepper van het leven. 
Zijn woorden hebben de hoogste waarde.
“Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij 
sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.” 1

Pessimisme? Nee! Realisme. Wijsheid. Er komt 
gegarandeerd een einde aan uw leven op aarde, 
wat uw leeftijd op dit moment ook is. Hier op 
aarde hebben we niet het eeuwige leven, hoe de 
wetenschap dat ook probeert te bereiken.

God zegt in de Bijbel: “Eens moeten mensen 
sterven en daarna volgt het oordeel.” 2

Dit leven is beslissend voor het leven na dit leven. 
Daar is de Bijbel glashelder over. Ons leven is niet 
voorbij als we sterven. Dan begint het pas. Aan dat 
leven komt nooit een einde. Honderd jaar, duizend 
jaar, een miljoen jaar, een miljard jaar, eeuwig.

“De mens verdwijnt toch in het graf of in het crema
torium,” reageert u misschien: “Dood is dood, bewijs 
het maar dat er leven na de dood is.” Weet u, er is 
bewijs. Het bewijs is de opstanding van Jezus Christus 
uit de dood, nu bijna tweeduizend jaar geleden. 
Jezus, de Zoon van God, overwon dood en graf op 
de Paasmorgen. Veel mensen hebben Jezus na zijn 
opstanding gezien. Ze waren zo overtuigd, dat ze het 
aan iedereen wilden vertellen. Daar hadden ze zelfs 
hun leven voor over!

“�Hij�is�aangewezen�als�Zoon�van�God�en�door�de��
Heilige�Geest�bekleed�met�macht�toen�Hij,��
Jezus�Christus,�onze�Heer,�opstond�uit�de�dood.”�3

Jezus werd gekruisigd, en samen met Hem twee moor
denaars. Eén van de twee vroeg Hem: “Jezus, denk aan 
mij wanneer U in uw Koninkrijk komt.”4 Waarop het 
antwoord klonk: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met 
Mij in het paradijs zijn.” Die toekomst wacht ook u, als 
u de Here Jezus kent als uw Heiland en Verlosser. 

De Bijbel zegt dat we allemaal gezondigd hebben en 
het oordeel van God verdienen, hoe goed we ook 

proberen te leven.5 Ieder mens die eerlijk naar zichzelf 
kijkt moet toegeven dat hij of zij tekortschiet in wat 
God van ons vraagt: God en onze medemensen lief
hebben. Het oordeel van God houdt in dat mensen die 
Hem willens en wetens negeren en levenslang in het 
kwaad volharden na hun sterven niet in zijn nabijheid 
mogen leven. Dat is verschrikkelijk, want buiten God 
is er geen goedheid en geen vreugde. Over de plaats 
waar mensen die God tijdens hun aardse leven steeds 
afgewezen hebben na hun sterven heengaan zei Jezus: 
“Daar zal het geween zijn en het tandengeknars”.6 

Het�bloed�van�Jezus,�Gods�Zoon,�
reinigt�ons�van�alle�zonde.

1. Psalm 90:10    2. Hebreeën 9:27

3. Romeinen 1:4

4. Lucas 23:42    5. Romeinen 3:23    6. Mattheüs 13:50Voorb
ee

ld


