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Zeven bijbelwoorden die troost bieden bij het sterven
ZONDAG
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch
diepte, of wat er ook maar in de schepping
is, ons zal kunnen scheiden van de liefde
van God, die hij ons gegeven heeft in
Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:38-39
MAANDAG
Wij weten dat wanneer onze aardse tent,
het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen:
een eeuwige, niet door mensenhanden
gemaakte woning in de hemel.

2 Korintiers 5:1
DINSDAG
Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.
Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn
lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.

Psalm 73:23-26

WOENSDAG
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
mij gelooft zal leven, ook wanneer hij
sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal
nooit sterven.

Johannes 11:25-26
DONDERDAG
Wij willen u niet in het ongewisse laten
over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want
als wij geloven dat Jezus is gestorven en is
opgestaan, moeten wij ook geloven dat
God door Jezus de doden naar zich toe zal
leiden, samen met Jezus zelf.

1 Tessalonicenzen 4:13-14
VRIJDAG
Want voor mij is leven Christus en sterven
winst.

Filippenzen 1:21
ZATERDAG
U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Psalm 16:10-11

