
 

De banden van de dood verbroken 
Dood waar is uw prikkel? 

 
Hosea 13:14 

Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. 
Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? 

 
 

Zonder opstanding was het lijden voor niets. “Drie dagen in het hart der aarde zoals 
Jona… ” zegt Christus zelf als bewijs. 

 
Mattheüs 12 vers 40 
Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote 
vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in 
het hart van de aarde zijn.  
 
Johannes 2 vers 19, 21 en 22 
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in 
drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.  
Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.  
Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn 
discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de 
Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. 

 



 

Dood waar is uw prikkel? 
 
1 Korinthe 15 vers 55, 56 en 57 
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is 
uw overwinning?  
De prikkel nu van de dood is de zonde, 
en de kracht van de zonde is de wet.  
Maar God zij dank, Die ons de 
overwinning geeft door onze Heere 
Jezus Christus.  

 
1 Korinthe 15 vers 22 
Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 
gemaakt worden.  
 
Psalm 116 vers 3 en 4 
Banden van de dood hadden mij omvangen,  
angsten van het graf hadden mij getroffen,  
ik ondervond benauwdheid en verdriet.  
Maar ik riep de Naam van de HEERE aan:  
Och HEERE, bevrijd mijn ziel!  

 

Het schilderij   
Is vanuit het geopende graf geschilderd. 
Een tweesnijdend zwaard, als een kruis. 
Midden op het zwaard het Lam van de overwinning. 
Links en recht vuurvlammen en op het handvat kronen. 

Openbaring 19 vers 12a 
En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren 
vele diademen.  
 

Het zwaard heeft een zware ketting doorgeslagen en staat 
middenin de angel. 
De doeken, waarin Christus gewikkeld was, liggen in de voorgrond. 
Links en recht bazuinen (de narcissen) 

1 Korinthe 15 vers 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.  
 

Amandel bloesem als bevestiging dat het woord van God uitkomt. 
Jeremia 1 vers 11 en 12 
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een 
amandeltak.  
Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn 
woord om dat te doen.  

 
Psalm 116 vers 8, 9 en 10 
Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered 
van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet 
van struikelen.  
Ik zal wandelen voor het aangezicht van de 
HEERE in de landen der levenden.  
Ik heb geloofd, daarom spreek ik.  
Ík ben zeer verdrukt geweest.  
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