
Bijbelteksten voor op de rouwkaart
U kunt kiezen uit verschillende Bijbelteksten. Hier zijn wat voorbeelden die u kunt gebruiken.

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Johannes 11:25

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij
wij sterven, wij zijn des Heren.

Romeinen 14:8

Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Filippenzen 1:21

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad,

want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Psalm 23:4

Het woord is betrouwbaar:

immers, indien wij met Hem gestorven zijn,

zullen wij ook met Hem leven.

2 Timotheüs 2:11

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:38-39



Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden.

2 Timotheüs 4:7

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1 Korintiërs 15:22

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen
pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Openbaring 21:4

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u
plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij
nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Johannes 14:2


