
“Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal.” 
Donderdag 27 Mei 2021 

1 Kor 15:53-55 
“Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike 

liggaam met die onsterflike. 54  En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike 
beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, 

vervul word: “Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal.” 55  “Dood, waar is jou 
oorwinning? Dood, waar is jou angel?” 

 
Die dood het vir ons as christene, geen vrees of verskrikking wat dit inhou nie.   Want die dood 
is slegs die afsterwe van hierdie sterflike, sondige, aardse liggame van ons wat aan die dood 
onderworpe is.     
 
Die hemelse koninkryk is nie gemaak vir die aardse sondige bestaan of liggame nie.   Op aarde 
het ons verganklike, sterflike liggame van vlees en bloed.   Hierdie aarde is nie ons finale 
woonplek nie.  Op die aarde is ons maar net bywoners en  vreemdelinge wat tydelik hier leef, 
vanaf ons geboorte tot met ons sterwe, of dit as babetjies of as bejaarde mense is. 
 
Wanneer Jesus Christus kom, dan sal die aardse liggame, of opstaan en onmiddellik verander in 
hemelse liggame.  1 Joh 3:1  “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem 
ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. 2  
Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, 
maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik 
is. 3  Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus 
rein is.”    Ja dit is die tyd wat die aarde, die see alles die aardse liggame sal teruggee en dit sal 
onmiddellik met die siel herenig maar as verheerlikte liggame.    Open_20:13  “Die see het die 
dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in 
hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het.” 
 
Christene het oorwinning in sowel as oor die dood in en deur Jesus Christus.   Jesus Christus het 
die dood oorwin en daarom het ons ook deur in Hom te glo die dood oorwin.  Joh 14:19  “Nog 
net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe 
en julle sal lewe.” 
 
Jesus Christus het vir ons sondes aan die kruis betaal.   1 Petr 2:24 
Jesus Christus het in ons plek gesterf aan die kruis, die vloek namens ons gedra. Gal 3:13 
Jesus Christus het die wet volkome in ons plek vir ons vervul. 
 

1 Kor 15:57 
“Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur 

ons Here Jesus Christus.” 
 

Daarom sluit ons af met die loflied van     1 Kor 15:58   
“Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die 

Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie.” 
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