






In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren
kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.



De kleine skepticus vraagt:
Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte?



De kleine gelovige: Jazeker! Ons leven hier dient er slechts toe dat we 
groeien en ons op het leven na de geboorte voorbereiden,
zodat we sterk genoeg zijn voor datgene wat ons wacht.



De k!eine scepticus: Onzin, dat bestaat niet,
hoe zou dat er dan uit moeten zien, een leven na de geboorte?



De kleine gelovige: Dat weet ik ook niet zo precies.
Maar er zal zeker veel meer licht zijn zijn dan hier.

En misschien zullen we er rondlopen en met de mond eten.



De kleine scepticus: Wat een nonsens!
Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet. En met de mond eten, wat een 
belachelijk idee! We hebben toch een navelstreng waarmee wij gevoed 

worden. 

Buiten dat, het kan nooit zo zijn dat er een leven na de geboorte is,
omdat de navelstreng veel te kort is.



De kleine gelovige: Heus, het gaat zeker wel.
Alles wordt alleen een beetje anders.



De kleine scepticus: Er is nog nooit iemand teruggekomen
van na de geboorte. Met de geboorte is het leven afgelopen.

Trouwens, het leven is een grote kwelling. En... donker.



De kleine gelovige: Ook al weet ik niet zo precies hoe het leven er dan 
uit zal zien, in ieder geval zullen we dan onze moeder zien.



De kleine scepticus: Moeder?
Jij gelooft in een moeder? Vertel me dan eens waar ze is?



De kleine gelovige: Nou hier, overal om ons heen. Wij leven in haar en 
door haar. Zonder haar zouden wij er niet zijn.



De kleine scepticus: Onzin!
Van een moeder heb ik nog nooit wat gemerkt, dus is ze er ook niet.



De kleine gelovige: Soms, als we heel stil zijn,
kun je haar horen zingen of voelen, als ze onze wereld aait.

Ik geloof in ieder geval dat ons werkelijke leven dan pas begint!



Niet het einde...



Zoals deze ongeboren kinderen spreken over een leven 
na de geboorte, zo spreken wij als mensen over een leven 
na de dood. Het lijkt erg op elkaar! Veel mensen hebben het geloof in een 
leven na de dood verloren. Aannames in de wetenschap en verwijdering 
van de Bijbel hebben dit veroorzaakt.

Wat we niet zien, is er niet en wat we niet kunnen bewijzen, bestaat 
niet. Maar is dat wel zo? Het ene ongeboren kind gelooft niet 
dat er buiten de warme veilige baarmoeder iets is, terwijl 
er onherroepelijk een einde komt aan het bestaan binnen 
de baarmoeder. Het andere kind baseert zijn mening 
op geloof en op waarnemingen.

Hoe zit het dan met ons als we praten over 
leven na de dood? 



God schiep de mensen, maar zij overtraden Gods gebod, waren
Hem ongehoorzaam en raakten besmeurd met zonden. De 
harmonie tussen God en Zijn schepsel was weg. De mens 
   keerde zich tegen God en geloofde de leugens
   van Satan en de trotse wensen van zijn eigen hart.   
   Uiteindelijke geloven veel mensen dat God niet   
   bestaat en dat er geen leven na de dood is.

In de Bijbel zegt God dat ieder mens eeuwig 
zal leven. De mens was daar immers
oorspronkelijk voor bedoeld. Maar niet
iedereen zal op dezelfde manier eeuwig 
leven. Omdat veel mensen zich van God 
afkeren kunnen zij niet meer aan hun 
oorspronkelijke doel beantwoorden om voor 
eeuwig in harmonie met God te leven. 



God heeft beslist dat je in dit leven zelf zal moeten 
kiezen wat je wilt: eeuwig bij God of eeuwig zonder God.
Die keuze wordt gegeven vanuit de brief die God aan de mensen schreef: 
de Bijbel. 

Daarin staat dat Hij bestaat, de mens geschapen heeft en van de mens 
houdt. Daarin staat ook dat Hij de mens, die van Hem afgekeerd is, 
vergeeft en hem wil terugbrengen naar de oorspronkelijke staat 
van vrede met God. Maar de mens mag zelf kiezen of hij 
die vergeving wil. Als hij deze weigert zal God hem niet 
dwingen in de eeuwigheid bij Hem te zijn, maar de 
mens de vrije keuze laten om voor eeuwig 
gescheiden te zijn van de Schepper.

Maar voor hen die geloven dat God bestaat 
en die geloven dat er een heerlijk leven is na 
de dood heeft God een weg terug naar Hem.



Om de mens geschikt te maken en hem terug te brengen naar 
God stuurde Hij Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Deze nam 
alle smet, al het vuil en daarmee alle zonden van iedereen op 
   Zich en stierf aan het kruis in plaats van de mens.   
   Hij werd gestraft in plaats van de mensen.

Kijk wat de Bijbel zegt: “Want zo lief heeft 
God ....................... (vul hier je eigen naam in), 
dat Hij zijn enige Zoon gaf, opdat .......................
(vul hier je eigen naam in) in Hem gelooft en 
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft”   
    Johannes 3:16 

Als je spijt hebt van je zonden en gelooft 
dat Jezus Christus in jouw plaats stierf,
zeg dat dan tegen God. Hij zal je dan alle 
zonden vergeven.



Je kunt tegen God zeggen:

Ik geloof wat U zegt in de Bijbel
Ik erken dat ik een zondaar ben

Het spijt mij dat ik verkeerde dingen heb gedaan en ik dank U dat Uw Zoon 
Jezus de straf voor mij gedragen heeft en voor mij stierf.
Ik wil U volgen en de rest van mijn leven U gehoorzamen.

Amen



Als je Jezus Christus als Heer en Redder 
aanvaardt, dan mag je jezelf een “kind van 
God” noemen. “Allen die Hem aangenomen 
hebben heft Hij de macht gegeven om kinderen van God 
genoemd te worden’’.  Johannes 1:12

Is er leven na de dood? Zeker! Als je gelooft wat 
je niet ziet, zal God je geven wat je anders niet 
ontvangen kunt: vrede met God en een eeuwig 
leven bij Hem.

   
  Als je hierover meer wilt weten,
  neem dan contact met ons op.
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