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Moontlike Liedere vir Voorafsang 

Lied 405 : 1, 2 en 4;  Lied 409 : 1 en 3; Lied 411 : 1, 2 en 3; Lied 415 1, 

2 en 3 

Votum 

Sing Lied 417 : 1 en 2 

Gebed 

Lees Miga 6:1-6 en sing Lied 422:2 

Tema: Christus leef en wil in elke mensehart leef 

Skriflesing 1 Kor 15:12-20 Gal 2:20 

Liewe Broers, Susters en Kinders 

Die Opstanding van ons Here is een van die fondamentstene van die Christelike 

geloof.  Ons sou 1 Kor 15 die Opstandingshoofstuk kon noem.  In hierdie 58 

swaarbelaaide verse weerlê Paulus die dwaalleringe van die wat beweer 

Christus het nie opgestaan nie, besing hy die lof van die lewende Christus en 

roem hy in die oorwinning van die gelowiges.  

Maar sê Paulus kom ons veronderstel vir ‘n oomblik dat Christus nie opgestaan 

het nie.  Indien dit waar is, sal dit verreikende gevolge vir die Christelike geloof 

hê. 

As Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking tevergeefs (vers 

14) ons geloof is ook sonder waarde. 

Dit is asof Paulus wil sê as Christus nie opgewek is nie kan ek maar my hand op 

my mond plaas.  Dan moet ek liewer swyg.  Dan moet ek my verkondiging 

staak en my sendingreise afstel.  Dan het ek geen boodskap om uit te dra nie.   

 Verder sou ons ons Teologiese Inrigtings se deure moet toemaak, ons kerke 

sloop en ons sendingwerk beëindig. 



Maar nou sê Paulus “ 

Christus is opgewek. Hy het opgestaan.  Hy het oorwin.  Hy leef. 

Daarom het ons ‘n boodskap om te verkondig.  Daarom is ons prediking nooit 

tevergeefs nie.  Trouens die Opgestane Here het self die bevel gegee “Gaan die 

hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom ” Mark 

16:15  In die uitdra van hierdie boodskap moet ons volhard.  Dit is ‘n boodskap 

van hoop en lewe.  Die evangelie is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat 

glo (Rom 1:16). 

As Christus nie opgewek is nie het ons tevergeefs geglo.   Dan is ons geloof ‘n 

leë dop.  Dan kan elke mens maar glo wat hy wil.  Hy kan doen en dink net soos 

dit hom pas.  Dan kan ons maar ons geloofsbelydenis met ‘n rooi streep 

deurhaal en ons belydenisgeskrifte nietig verklaar en weggooi. 

Paulus herinner ons egter dat die verrese Here persoonlik verskyn het aan 

Sefas, daarna aan die twaalf, daarna aan 500 broers tegelyk, daarna aan 

Jacobus, daarna aan al die apostels en laastens ook aan hom die ontydige 

geborene (verse 5-9).  Christus Leef Hy het Opgestaan. 

 

As Christus nie opgewek is nie,  dan sterf ons in ons sonde (vers 17) 

Want dan is Christus nog in die graf. Dan was Sy dood maar net die dood van ‘n 

gewone gekruisigde.  Dan is Hy nie die Middelaar nie maar ‘n gewone 

martelaar.  En as dit sou waar wees is ons maar weer waar ons was,  in ons 

sonde en vir ewig verlore sonder hoop en sonder God.  Dan leef ons in sonde 

en sterf ons in sonde. 

Maar Christus se Middelaarswerk is volkome afgehandel.  Sy versoenende 

offer was volmaak.  Hy het die graf oorwin (1 Joh 1:7).  Daar staan die bloed 

van Jesus reinig ons van alle sonde.  Hoe groot ons skuld mag wees by Christus 

is volkome versoening te vind. 

 

 



As Christus nie opgestaan het nie is al die gestorwe gelowiges verlore (vers 

18) 

Die kerk het tevergeefs gestry en die martelare vergeefs gely. Geeneen van ons 

voorouers het die saligheid beërwe nie.  Daar is geen bemindes in die hemel 

nie en die kring sal nie daar bo volmaak wees nie. 

Dank God, Christus het opgestaan.  Hy het die eersteling geword van almal wat 

ontslaap het (vers 20).  In Hom het ons die ewige lewe.  Saam met Hom is ons 

opgewek en saam met Hom sal ons deel in die ewige erfenis wat vir ons sy 

mede-erfgename beskore is.  Hyself het ons verseker “Ek is die opstanding en 

die lewe:  wie in My glo sal lewe al het hy ook gesterwe en elkeen wat lewe en 

my glo sal ooit sterwe tot in ewigheid nie (Joh 11:25 en 26). 

 

As Christus nie opgewek is nie kan ons maar eet en drink want môre sterf ons 

sonder ‘n toekoms (vers 32) 

Sonder die opstanding uit die dood, sonder hoop op die ewige lewe, sonder 

uitsig op die hiernamaals verloor die lewe sy hele betekenis.  As die dood die 

laaste en finale grens is, as daar geen lewe anderkant die graf is nie, laat ons 

dan maar eet en drink en vrolik wees want by die einde van jou lewe is alles 

verby.  Al die arbeid en moeite, al die goeie bedoelings en eerlike pogings, al 

die drome en ideale loop eintlik op niks uit nie.  Die hele lewe is dan een groot 

klug. 

So glo en leef die Christen egter nie.  Die graf het nie die laaste sê nie.  Die een 

wat laaste lag is nie die dood nie want die dood is verslind in die oorwinning 

(vers 54).  Hierdie verganklike sal eenmaal met die onsterflike beklee word.  So 

word die dood nie ‘n doodloopstraat nie, maar ‘n deurgang.   Nie ‘n 

ondeurdringbare muur nie maar ‘n poort.  Nie  ‘n donker afgrond nie maar ‘n 

brug.  Die dood plaas nie ‘n finale punt agter ons bestaan nie maar ‘n komma.  

So kry die ewigheid vir ons betekenis in die hede.  So kan ons met ons oog 

gerig op die ewige bestemming sinvol besig wees op die aarde. 

Broers en Susters ons aanbid ‘n lewende Here.  Ons kniel voor die Middelaar 

wat vir ons gesterf het, maar wat ook opgewek is en vir ons intree by die 



Vader.   Danksy Sy opstanding kan ons met verwagting uitsien na ‘n erfenis wat 

vir ons in die Hemel bewaar word (1 Pet 1:4). 

Goed as ons al hierdie dinge weet en verseker is ons Here leef en ons is saam 

met Hom gekruisig bly een baie groot waarheid oor en dit is ons moet elke dag 

plek maak vir hierdie Here.   Ons moet deur Hom lewe.  Ek moet elke dag bely 

“Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my leef”.  Christus 

wil in elke hart leef.  Mag ons elke dag ons lewe oopstel dan sal Sy Opstanding 

vir ons volle betekenis kry. 

Gebed 

Belydenis Lied 202 : 1, 2 en 3 

Dankoffer 

Sing Lied 215: 1 en 2 

Seen en Amenlied 

 

 

 

 

 

 

 


