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Sterven is winst 

 

We lezen  in Filip. 1:21a. de 

volgende troostrijke woorden 

van Paulus: 

 

Want het leven is mij Christus 

en het sterven gewin.   

 

Wanneer Christus ons leven is, 

is het sterven winst!  

 

Want wat geen oog heeft gezien, 

en geen oor heeft gehoord, en in 

geen mensenhart is opgekomen, 

al wat God heeft bereid voor de-

genen die Hem liefhebben. 1 

 

Paulus zag in het geheel niet te-

gen zijn heengaan op; integen-

deel, hij schrijft zelfs in vers 23: 

 

Ik verlang heen te gaan en met 

Christus te zijn, want dit is ver-

reweg het beste. 

 

Het is verreweg het beste om 

daar met Christus en al de Zij-

nen te zijn. 

 

Daarbij zei Jezus ook nog: 

 

 
1 1 Cor. 2:9 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

indien iemand mijn woord be-

waard heeft, hij zal de dood in 

eeuwigheid niet aanschouwen. 2 

 

Paulus schrijft verder in 2 Cor. 

5:6/9 

 

6/7 Daarom zijn wij te allen 

tijde vol goede moed, ook al we-

ten wij, dat wij, zolang wij in het 

lichaam ons verblijf hebben, ver 

van de Here in den vreemde zijn 

want wij wandelen in geloof, 

niet in aanschouwen. 

 

8 Maar wij zijn vol goede moed 

en wij begeren te meer ons ver-

blijf in het lichaam te verlaten 

en bij de Here onze intrek te 

nemen. 

 

9 Daarom stellen wij er een eer 

in, hetzij thuis, hetzij in den 

vreemde, Hem welgevallig te 

zijn. 

 

De in 1899 overleden en beken-

de Evangelist Moody heeft eens 

gezegd :  "Wanneer de kranten-

jongens roepen: “Moody is 

dood”, geloof het dan niet. Ik zal 

dan meer leven dan ooit!”  

 
2 Joh. 8:51 
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Hij stierf juist voor Kerstfeest 

op 22 dec. 1899 en zei nog :  

 

De aarde verdwijnt, de hemel 

gaat open. Dit is mijn ver-

heerlijking; dit is mijn kro-

ningsdag. Ik heb jarenlang 

naar deze dag uitgezien.  

 

Ja, dat zijn nog eens mooie en 

ware woorden van een heelhar-

tig christen.  

 

De lichamelijke dood is alleen 

maar een poort tot al de heer-

lijkheid, waarop wij hebben ge-

wacht en waarover wij ons heb-

ben verheugd.  

 

Want het leven is ons Christus, 

en het sterven winst ! 


