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De catechismus voor  
kinderen (Verboom) 

57 Wat troost geeft u de opstan-
ding des vleses? 
Dat niet alleen mijn ziel na dit le-
ven van stonden aan tot Christus, 
haar Hoofd, zal opgenomen wor-
den (a), maar dat ook dit mijn 
vlees, door de kracht van Christus 
opgewekt zijnde, wederom met 
mijn ziel verenigd en aan het heer-
lijk lichaam van Christus gelijkvor-
mig zal worden (b). 
 
58 Wat troost schept gij uit het ar-
tikel van het eeuwige leven? 
Dat, nademaal ik nu het beginsel 
der eeuwige vreugde in mijn hart 
gevoel (a), ik na dit leven volkomen 
zaligheid bezitten zal, die geen oog 
gezien, geen oor gehoord heeft, en 
in geens mensen hart opgeklom-
men is, en dat om God daarin 
eeuwiglijk te prijzen (b). 

Vraag 57: Welke troost biedt u de opstanding 
van het vlees?  
Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond 
    tot Christus, haar Hoofd,  
    opgenomen zal worden,  
maar dat ook mijn lichaam  
      door de kracht van Christus opgewekt,  
    weer met mijn ziel verenigd  
    en aan het verheerlijkte lichaam van Christus 
      gelijkvormig zal worden. 
 
Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel 
over het eeuwige leven?  
Dat ik,  
    aangezien ik reeds nu in mijn hart  
    het begin van de eeuwige vreugde gevoel,  
na dit leven  
  de volkomen zaligheid zal bezitten,  
    die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft 
    en die in geen mensenhart is opgekomen,  
  om God daarin eeuwig te prijzen. 

Wat gebeurt er met ons als 
we sterven?  
  Dan gaan we naar de Hee-
re Jezus. 
 
Wat gebeurt er met ons li-
chaam?  
  Het staat weer op uit het 
graf, als Jezus terugkomt. 
 
Hoe zal het dan zijn met ons 
lichaam?  
  Het zal net zo heerlijk zijn 
als het lichaam van Jezus. 
 
Zal er dan geen ziekte meer 
zijn?  
  Nee, ook geen verdriet en 
ook geen zonde. 
 
Wat mogen we dan gaan 
doen?  
  God loven en prijzen en 
zijn Naam grootmaken. 

VERWIJSTEKSTEN 

 Vraag 57 

[a] Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf 

en door de engelen in de schoot van Abra-

ham gedragen werd. Lukas 16:22 

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, 

heden zult u met Mij in het paradijs zijn. 

Lukas 23:43 

Want het leven is voor mij Christus en het 

sterven is voor mij winst. Filippenzen 1:21 

Want ik word door deze twee gedrongen: 

ik heb de begeerte om heen te gaan en bij 

Christus te zijn, want dat is verreweg het 

beste. Filippenzen 1:23 

[b] Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en 

Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En 

als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, 

zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Job 

19:25-26 

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en 

het is nog niet geopenbaard wat wij zullen 

zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopen-

baard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; 

want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 1 Jo-

hannes 3:2 

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, 

zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn ver-

heerlijkt lichaam, overeenkomstig de wer-

king waardoor Hij ook alle dingen aan Zich-

zelf kan onderwerpen. Filippenzen 3:21 

Vraag 58  

[a] Want in deze tent zuchten wij ook, en 

verlangen wij er vurig naar met onze wo-

ning die uit de hemel is, overkleed te wor-

den, als wij maar bekleed en niet naakt zul-

len bevonden worden. 2 Korinthe 5:2-3 

[b] Maar het is zoals geschreven staat: Wat 

geen oog heeft gezien en geen oor heeft 

gehoord en in geen mensenhart is opge-

komen, dat is wat God bereid heeft voor 

hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9

 

VRAGEN TER OVERWEGING 

1. Wat spreekt u aan in wat Christus zei tegen de moordenaar aan het kruis (Lukas 23:43)?  

2. Waarom is het nodig dat niet alleen de ziel, maar ook het lichaam bij de Heere zal zijn? 

3. Waarom zou u verlangen naar de zaligheid ná dit leven? Is het goed dat verlangen te versterken? 


