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1 Korintiërs 15:12-24
12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is
opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er
geen opstanding van de doden is?
13 En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook
niet opgewekt.
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.
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.

1 Korintiërs 15:12-19 (2)
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 beklagenswaardige van alle mensen.
20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling
geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding
van de doden er door een Mens.
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen
levend gemaakt worden.
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.

1 Korintiërs 15:20-24
20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling
geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding
van de doden er door een Mens.
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen
levend gemaakt worden.
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.

1 Korintiërs 15:51-58
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen
ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste
bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen
veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid
bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid
bekleden.
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid
bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid
bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat
geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

1 Korintiërs 15:51-58 (2)
56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de
zonde is de wet.
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze
Heere Jezus Christus.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig,
onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de
wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

