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1 Korinthiërs 15:35-50
“Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat
voor lichaam komen zij terug? 36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend,
als het niet gestorven is. 37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt,
van tarwe of van een van de andere graansoorten. 38 God echter geeft
daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden
zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees
van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en
dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. 40 En
er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan
is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene
ster verschilt in glans van de andere ster. 42 Zo zal ook de opstanding
van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het
wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid in oneer,
het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het
wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een
geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is
een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens
Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het
natuurlijke en daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de
aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere uit de hemel. 48 Zoals de
stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is,
zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. 50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van
God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet”.

De aard van het opstandingslichaam
1. Het opstandingslichaam is verwant aan het sterfelijke lichaam; het sterfelijke
lichaam is het zaad voor het opstandingslichaam (1 Korinthiërs 15:36-38).
Paulus gebruikt een voorbeeld uit de natuurlijke orde der dingen om de dwaasheid van het argument
tegen lichamelijke opstanding aan te tonen. God heeft de mensen het vermogen gegeven om van het
fysieke naar het geestelijke te redeneren en verantwoording af te leggen aan God als ze dit redeneren niet goed beoefenen. We zien hetzelfde in Romeinen 1:19-20. Er is geen excuus om niet uit de
schepping te begrijpen dat er een almachtige Schepper is.
De destructie van het zaad bewijst dat het verval van het dode lichaam geen belemmering vormt
voor de opstanding (1 Korinthiërs 15:36). Zie ook Johannes 12:24. “Het bezwaar was, dat het lichaam stierf, en terugkeerde naar stof, en daarom niet meer kon opstaan. Het antwoord van Paulus
is aldus: ‘U kunt hetzelfde bezwaar maken tegen graan dat gezaaid is. Dat sterft ook. Het lichaam
van de graankorrel vervalt. Op zich is er geen vooruitzicht dat het zal opschieten’. Als het hier zou
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stoppen dan zou er dezelfde moeilijkheid zijn als hoe het andere granen zou produceren …” (Barnes).
Gezien het zaad anders is dan de plant die daaruit voortkomt, zo is het opstandingslichaam anders
dan het sterfelijke lichaam (1 Korinthiërs 15:37). Het opstandingslichaam zal heel anders zijn dan
het natuurlijke lichaam met behoud van enkele fundamentele overeenkomsten, net zoals de plant er
niet uitziet als het zaad waaruit het ontspringt.
In het zaad zien we dezelfde kracht en wijsheid van God die opereert in de opstanding (1 Korinthiers 15:38). De God die in staat is om een machtige eik te laten ontspringen uit een klein eikeltje is
zeker in staat om alles te doen wat Hij wil, en de lichamelijke opstanding is niet onmogelijk als je
het in dit licht bekijkt. “De apostel antwoordt door hen te vertellen dat dit zou worden veroorzaakt
door goddelijke kracht, die kracht die zij allen hadden waargenomen door jaar na jaar iets dergelijks
te zien in de dood en heropleving van het graan; en daarom was het een argument van grote zwakte
en domheid om te betwijfelen of de opstanding van de doden niet door dezelfde macht zou kunnen
worden uitgevoerd” (Matthew Henry).
Dit beeld van het natuurlijke lichaam dat het zaad is van het opstandingslichaam en dat “gezaaid” is
(1 Korinthiërs 15:42-44) ondersteunt de praktijk van begraven in plaats van cremeren. De boer verbrandt het zaad niet; Hij plant het. Het begraven van het lichaam van een overleden gelovige is een
getuigenis van ons geloof in de opstanding. De hindoe daarentegen verbrandt het lichaam omdat hij
zo’n geloof niet heeft. Als een lichaam wordt verbrand, is dat geen belemmering voor de opstanding, maar het is geen goede Bijbelse praktijk.
God geeft lichamen (“God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild”, 1 Korinthiers 15:38). Alleen God kan een levend lichaam maken, of het nu plantaardig of dierlijk of menselijk
is. Ze zijn allemaal wonderbaarlijk. Ze zijn allemaal buitengewoon gecompliceerd en buiten het
vermogen van de mens om het zelfs maar te begrijpen. Het bestaan van levende lichamen die door
levend zaad worden voortgebracht, is een onweerlegbaar bewijs voor een almachtige Schepper,
voor hen die niet opzettelijk blind zijn.
Deze passage is een herinnering aan de waarheid van Genesis 1, die zegt dat de zaaddragende gewassen en vruchtbomen zich voortplanten naar hun soort (Genesis 1:11-12). Dit is een bewijs voor
goddelijke schepping en is in strijd met wat we zouden verwachten als evolutie waar zou zijn.
2. De opstandingslichamen zullen van elkaar verschillen (1 Korinthiërs 15:39-41).
God is een God van verscheidenheid. Ieder individu heeft een andere verschijning en persoonlijkheid in deze wereld, en hetzelfde zal waar zijn in de opstanding. We zullen elkaar herkennen door
onze verschijning, net zoals de discipelen Mozes en Elia herkenden op de Berg van Transfiguratie
(Mattheüs 17:3).
Dezelfde God die alle verschillende lichamen in dit universum heeft gemaakt, zowel aards (van
deze aarde) als hemels (bovenaards), is de God die het opstandingslichaam zal scheppen. Het ene is
niet moeilijker dan het andere.
Aangezien er een groot verschil is tussen de aarde en de zon qua heerlijkheid, is er een groot verschil tussen de sterfelijke en de opstandingslichamen (1 Korinthiërs 15:41).
Deze passage impliceert dat de opstandingslichamen in heerlijkheid van elkaar zullen verschillen (1
Korinthiërs 15:41). Hebreeën 11:35 zegt dat er de mogelijkheid is om een “betere opstanding” te
verkrijgen. Dit verwijst niet naar de verlossing zelf, maar naar beloningen in de eeuwigheid. In 1
Timotheüs 6:17-19 leren we dat de gelovige een goede basis kan leggen tegen de tijd die komt door
goed te doen in dit huidige leven. Dit is waar Jezus het over had in Mattheüs 6:19-21, toen Hij onderwees over het verzamelen van schatten in de hemel. In de Gelijkenis van de Talenten leerde de
Heer Jezus dat gelovigen die God trouw dienen, grotere beloningen zullen ontvangen (Mattheüs
25:14-23). “We worden allemaal gered door dezelfde genade en door diezelfde genade zullen we
worden opgewekt en veranderd bij de komst van de Heer. Maar we zullen niet allemaal op dezelfde
manier worden beloond, want beloning is er voor trouwe dienstbaarheid, en ik ben bang dat velen
van ons veel zullen verliezen bij de oordeelszetel van Christus. … Het gaat er niet om of we wel of
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niet in de hemel komen. Iedereen die gered wordt door genade zal er zijn, maar er zal een verschil
zijn in onze beloningen” (Harry Ironside).
3. Het opstandingslichaam is onvergankelijk (1 Korinthiërs 15:42).
Dit betekent dat het opstandingslichaam niet in staat is tot enige vorm van vergankelijkheid, verslechtering, letsel, pijn, ziekte, kwaal, invaliditeit, veroudering. Dat is allemaal weg.
Onvergankelijkheid betekent dat er geen inwonende zonde zal zijn. De “oude mens” zal weg zijn,
halleluja! Er zullen geen kwade gedachten zijn, geen vleselijke of satanische verleidingen.
De onvergankelijkheid zal perfecte vreugde betekenen, ongeschonden door zelfs maar een vleugje
verdriet. Eeuwige vreugde zal op hun hoofden zijn. “Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten” (Jesaja 35:10).
Hun monden zullen gevuld zijn met gelach en hun tongen met gezang (Psalm 126:2). “Er zal grote
vreugde zijn, en die vreugde zal eeuwigdurend en onverwelkelijk zijn. ... deze vreugde is niet van
korte duur en verwelkelijk, zoals een bloemenkrans op het hoofd; ze is constant, toenemend, eeuwigdurend” (Believer’s Bible Commentary).
4. Het opstandingslichaam is een heerlijk lichaam (1 Korinthiërs 15:43).
“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam” (Filippenzen 3:21). De term “heerlijkheid” verwijst naar de pracht en majesteit van het
koninkrijk van Christus (Mattheüs 19:28; 25:31; Kolossenzen 3:4). We lezen over “Salomo in al
zijn heerlijkheid” (Mattheüs 6:29). Zijn koninkrijk was ongelooflijk rijk en mooi (1 Koningen 10),
maar het was slechts een klein voorproefje van de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van de
opstanding werd voorafschaduwd door de transfiguratie van Christus. Lukas zegt: “... dat de aanblik
van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd ... in heerlijkheid” (Lukas 9:2931), en Mattheüs zegt: “Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht”
(Mattheüs 17:2). Het opstandingslichaam wordt beschreven als blinkend als de glans van het firmament (Daniël 12:3). Zie ook Mattheüs 17:2.
“Heerlijkheid” is eer, het tegenovergestelde van “oneer”. Een mooi, stralend persoon vraagt om
veel eer! Zie Jakobus 2:2-3; Mattheüs 28:3; Lukas 24:4; Handelingen 10:30. Zelfs in deze wereld
ontvangen bijzonder mooie mensen grote eer, en het verheerlijkte lichaam zal veel, veel mooier en
spectaculairder zijn dan alles wat we ooit in deze wereld hebben gezien! Elke verheerlijkte heilige
zal helemaal mooi zijn! Er zullen geen “gewone” heiligen zijn, hoewel ze blijkbaar niet gelijk zullen zijn in heerlijkheid. “De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere
ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid,
het wordt opgewekt in onvergankelijkheid” (1 Korinthiërs 15:41-42). Het opstandingslichaam “zal
worden aangepast aan een wereld van heerlijkheid; en alles wat het hier verachtelijk, waardeloos,
omslachtig, beledigend of gedegradeerd maakte, zal er verwijderd zijn” (Barnes). Het natuurlijke
lichaam is oneervol in onvolmaaktheid, zwakte, ziekte, vergankelijkheid en dood. Het opstandingslichaam is een lichaam van prachtige eer, eervol in stralende schoonheid en fantastische bekwaamheid.
De opstanding tot heerlijkheid wordt beschreven in Romeinen 8:18-23 in termen van bevrijding.
Hier staat de huidige toestand van de gelovige scherp in contrast met zijn toekomstige toestand in
heerlijkheid. De huidige toestand wordt beschreven als onderworpen aan ijdelheid, de slavernij van
het verderf, zuchten en kwelling. Dit vat het leven in het natuurlijke lichaam in deze gevallen wereld samen! De opstanding wordt “het openbaar worden van de kinderen van God” genoemd (v.
19). Elke wedergeboren gelovige is een geadopteerd kind van God. Christus is de eerstgeborene van
vele broeders (Romeinen 8:29). Het is nog niet duidelijk wat de kinderen van God zullen zijn, maar
dat zal zich in de opstanding manifesteren. Dit wordt beschreven als “bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God” (vs.
21). De Opstanding zal bevrijding zijn! De slavernij en beperkingen van dit huidige leven zullen
verdwenen zijn. De arme kruipende rups zal bevrijd worden tot een heerlijke vlinder! In dit huidige
leven ben ik beperkt door ernstig beperkte intelligentie, beperkte vaardigheid, beperkt geheugen,
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beperkte kracht, beperkte gezondheid, beperkte tijd (er is nooit genoeg tijd om iets ten volle te
doen), beperkt in de ruimte (gebonden aan deze planeet, beperkt door fysische objecten), beperkte
capaciteit om van het leven te genieten, beperkte vreugde, beperkt door de noodzaak om te eten en
te slapen en het verzorgen van een groot aantal alledaagse, repetitieve taken. In de opstanding zal ik
bevrijd worden tot enorm verhoogde intelligentie, vaardigheid, geheugen, kracht, tijd, ruimte,
vreugde en het vermogen om van het leven te genieten. Ik zal bevrijd worden van het onderworpen
zijn aan de ijdelheden van dit leven, van slaaf zijn tot vervelende klusjes. Ik zal bevrijd worden tot
perfecte gezondheid en onsterfelijkheid. Denk aan vreugde. In plaats van een kleine tijdelijke
vreugde vermengd met verdriet, zal er voortdurend vreugde zijn, vreugde onuitsprekelijk en vol
heerlijkheid, vreugde zonder vermenging van enig verdriet (Jesaja 35:10). Denk aan intelligentie en
vaardigheid. Adam was ongetwijfeld een genie qua intelligentie, perfect in het geheugen, briljant in
begrip, zeer bekwaam. Hij noemde alle dieren en hoefde Eva niet te vragen om hem te helpen herinneren hoe hij ze had genoemd! De mens in een opstandingslichaam zal Adam ver overtreffen. In
de opstanding zal het geniale niet beperkt blijven tot enkelen zoals in deze wereld. De herrezen heilige zal niet almachtig en alwetend zijn zoals God is, maar hij zal prachtig worden uitgebreid in elk
rijk van bekwaamheid. Wat de ruimte betreft, Christus liep door muren, verscheen op verschillende
plaatsen en steeg op naar hemelse rijken. Wat de tijd betreft, zal er geen tijdsdruk meer zijn. We
zullen in de eeuwigheid wonen. Dit wordt in de Schrift beschreven als eindeloze aionen of leeftijden. “Voor altijd” is eis tous aionas (Mattheüs 6:13), letterlijk “in de eeuwen”. “Voor eeuwig en
altijd” (Openbaring 22:5) is eis tous aionas ton aionon, letterlijk “tot de eeuwen der eeuwen”. Het
beschrijft eindeloze aionen van Gods eeuwige doeleinden en activiteiten, met Christus als Koning
over hen en Zijn volk genietend van God en verrukking in het paradijs. Een leeftijd van een miljoen
jaar zal maar een moment zijn, minder dan een moment. Wat een bevrijding!
De heerlijkheid van het opstandingslichaam wordt geïllustreerd door de metamorfose van de
vlinder, een proces in vier stadia (ei, larve, pop, vlinder).
Het begint het leven als een klein, briljant ontworpen EI dat de vrouwelijke vlinder hecht aan het
exacte type vegetatie dat de rups nodig heeft wanneer hij uitkomt.
Het schepsel komt uit het ei als een larve of RUPS. Het is een eetmachine die zijn gewicht 3.000
keer in 20 dagen verhoogt en ongeveer elke 12 uur in grootte verdubbelt. De rups heeft drie paar
“echte benen” en maximaal zes paar “schijnpoten”. De schijnpoten hebben ringen van kleine haken
(crochets genaamd) die hen helpen de bladeren en stengels van planten vast te pakken. De hersenen
en het zenuwstelsel van het schepsel controleren de extreem complexe gecoördineerde beweging
van zijn benen.
Wanneer het tot de juiste grootte is gegroeid, zoekt de rups een geschikte plaats op een blad van de
asclepias plant (in het geval van een monarch). Het spint een zijden pad, waaraan het met zijn “prolegs” hangt om een POP of CHRYSALIS te vormen. De rups hecht zich stevig aan het zijden kussen door middel van een “cremaster” dat microscopische haken heeft. Na een paar uur verhardt de
pophuid. Het lichaam en de organen van het schepsel lossen op in een cellulaire vloeistof die
“SOEP” wordt genoemd.1

Deze “soep” reorganiseert zichzelf tot een prachtige vlinder! De rups heeft 16 korte poten, een
kauwmond, zes eenvoudige ogen die alleen in zwart-wit zien, eet bladeren en kruipt. De vlinder
heeft zes lange gelede poten, een zuigende mond, antennes, een proboscis, vier vleugels, voortplan1

Zie meer hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/monarch-vlinder.pdf .
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tingsorganen, twee gecompliceerde samengestelde ogen die in kleur kunnen zien, nectar drinken en
het kan vliegen!
Het opstandingslichaam is een prachtigere transformatie, zelfs meer dan die van de verbazingwekkende vlinder!
5. Het opstandingslichaam is een krachtig lichaam (1 Korinthiërs 15:43).
“Kracht” is in het Grieks dunamis, waar ons woord dynamiet vandaan komt. Het verwijst naar vermogen, kracht, capaciteit, bekwaamheid. Het wordt ook vertaald als “machtig”. Net als Jezus zullen
in de opstanding de verlosten boven de engelen staan (Hebreeën 2:6-9), en engelen zijn buitengewoon machtig. Engelen worden “krachtig” genoemd (2 Thessalonicenzen 1:7). Eén engel vernietigde het hele Assyrische leger (2 Koningen 19:35). Eén engel zal Satan binden en hem in de bodemloze put werpen (Openbaring 20:1-3). Engelen kunnen opstijgen in een vuurvlam (Rechters 13:20),
de veiligste gevangenissen ontgrendelen (Handelingen 12:5-10). Ze kunnen van de hemel naar de
aarde reizen (Lukas 2:13-15). In de opstanding zullen alle dingen onder onze voeten worden gelegd
als mede-erfgenamen van Christus. We zullen niet onderworpen zijn aan de beperkingen van het
aardse lichaam. Er zal geen zwakte, vermoeidheid, belemmeringen, gebrek zijn. Er zal een sterk
verhoogde capaciteit en bekwaamheid zijn. De gelovige zal nooit God zijn, nooit oneindige kennis
hebben, enz., maar hij zal groot zijn. Zelfs het aardse lichaam is verbazingwekkend. De mens is
naar Gods beeld gemaakt. Adam zou mentaal een genie zijn geweest en fysiek tot grote prestaties in
staat zijn geweest. Een overblijfsel hiervan blijft na de val over. Het wordt gezien bij geniale mannen en vrouwen. Sommige mensen hebben nog steeds perfecte geheugens. Er zijn sterke mannen
om races te lopen en fysieke prestaties te leveren. De grootste prestaties geleverd met het natuurlijke lichaam - de grootste prestaties van muzikanten, atleten, schaakkampioenen, uitvinders, ingenieurs - zullen waarschijnlijk kinderspel zijn in vergelijking met de mogelijkheden van de opstandingsheilige. De herrezen heilige zal waarschijnlijk een verheerlijkt genie zijn! “Het toekomstige
lichaam zal rijk zijn aan energie, misschien begiftigd met vermogens waarvan we nu geen voorstelling hebben” (Charles Hodge). “Wie kan vertellen welke grenzen er zullen zijn aan onze prestaties
gedurende de eindeloze eeuwen van de eeuwigheid” (John Phillips).
Ik vermoed dat de verheerlijkte heilige in staat zal zijn om talloze instrumenten te bespelen, te zingen als een engel, na te denken over de diepe dingen van God met fenomenale capaciteit, en van
hemel naar aarde te reizen. Hij zal leren en nooit vergeten! Hij zal in staat zijn om alles wat hij ooit
heeft geleerd tot in de kleinste details te citeren en te bespreken.
Er zal een volmaakt vermogen zijn om ten volle van Gods schepping te genieten en te gebruiken.
De verheerlijkte heilige zal genieten van alles in volle vreugde en in volmaakte gemeenschap met
de Heer en in liefdevolle omgang met alle heiligen. “U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd” (Psalm
16:11). Zelfs in deze gevallen wereld zijn er talloze dingen om van te genieten en te waarderen en te
bestuderen - de oceanen, de lucht, de dieren, de planten, voedsel, kleuren, geuren, geluiden - maar
ons genot is diep bezoedeld met onze gevallenheid en door de corruptie van de schepping zelf. In de
opstanding zullen we in staat zijn om te genieten, na te denken, te studeren, de schepping van God
tot in de perfectie te benutten. De zintuigen zullen ongetwijfeld in grote mate worden uitgebreid
boven iets dat we in dit huidige lichaam begrijpen. Het is niet te zeggen wat God zal scheppen in de
komende eeuwigheid, maar in Gods oneindige voorkennis is het opstandingslichaam ontworpen
voor de eeuwigheid in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We weten niet wat God in de aionen
zal scheppen, maar het opstandingslichaam zal in staat zijn om het te gebruiken en ervan te genieten.
Merk op dat de dood wordt beschreven in termen van “oneer”. Er is geen “waardigheid in de dood”
zoals de euthanasiebeweging gelooft. De dood is het loon van de zonde; het is de vloek van de wet.
De dood kan niet worden ontweken door zelfmoord: de eerste dood haalt het individu uit deze wereld, maar de tweede dood voert hem naar de poel van vuur voor het eeuwige oordeel (Openbaring
20:11-15). De enige waardigheid in de dood en de enige ontsnapping aan de eeuwige dood is verlossing door geloof in Jezus Christus
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6. Het opstandingslichaam is een geestelijk lichaam (1 Korinthiërs 15:44-46).
Het is geen geestelijk lichaam in de betekenis dat het niet-materieel zou zijn. Het is een geestelijk
lichaam in de betekenis dat het geen natuurlijk lichaam is, maar het kan zich nog steeds met een
materieel lichaam manifesteren (Lukas 24:36-43).
Het opstandingslichaam is een geestelijk lichaam dat niet voorzien is van vlees en bloed (Hebreeën
2:14), maar het is een lichaam van vlees en beenderen (Lukas 24:39). Het leven van het opstandingslichaam zit in de geest en niet in het bloed (1 Korinthiërs 15:50; Leviticus 17:11). Christus is
geen geest in de zin dat Hij geen lichaam heeft, maar in de zin dat Hij een geestelijk lichaam heeft:
“De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen [= ziel: psuchè], de laatste Adam tot een
levendmakende Geest [pneuma]” (1 Korinthiërs 15:45).
Het opstandingslichaam is een geestelijk lichaam en de oude vleselijke natuur zal dan verdwenen
zijn. Het opstandingslichaam is een lichaam dat is ontworpen voor de verlosten om in volmaakte
heiligheid en gerechtigheid te leven in Gods rechtvaardige koninkrijk in de eeuwen der eeuwen.
“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader” (Mattheüs
13:43). Er zal dan niets zijn dat de heiligheid en vreugde belemmert. Er zal niet langer een strijd
zijn tussen het vlees en de geest (Galaten 5:16-17), tussen de “oude mens” en de “nieuwe mens”
(Efeziërs 4:22-24). De “oude mens” zal weg zijn! Het vlees waarin “niets goeds woont” en dat bij
mij aanwezig is en mij belemmert om uit te voeren wat goed is (Romeinen 7:18), zal voor altijd
verdwenen zijn. Er zal geen interne vijand zijn om me te verleiden en mijn geestelijke leven te
weerstaan. Ik zal heilig zijn zoals God heilig is (1 Petrus 1:16). Ik zal het beeld van Christus dragen
(Romeinen 8:29; 1 Johannes 3:2). Ik zal de vrucht van de Geest in volmaaktheid dragen, “liefde,
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23). Het opstandingslichaam is een lichaam dat is ontworpen voor het koninklijke priesterschap (1 Petrus 2:9) om de “koninklijke wet” van Gods liefde na te leven (Jakobus 2:8).
Het is een geestelijk lichaam in die zin dat het leven van het opstandingslichaam niet zal afhangen
van de natuurlijke functies van het sterfelijke lichaam. De herrezen gelovige kan eten en genieten
van voedsel en drank (Lukas 24:42; Mattheüs 26:29), maar blijkbaar zal hij hier niet van afhankelijk
zijn. Het is geen ziels lichaam, wat betekent dat het niet afhankelijk is van voedsel of slaap, niet
onderhevig aan fysieke vermoeidheid. In dit huidige lichaam wordt een groot deel van het leven
besteed aan het voldoen aan de behoeften van het zielse lichaam, het schoonmaken, het voeden,
rusten, het verzorgen van zijn ziekten, omgaan met zijn depressies, het dragen van zijn zwakheden.
Van het huidige lichaam zei Christus: “de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mattheüs
26:41), maar dit zal niet langer waar zijn voor het geestelijke lichaam. Er zal niets zijn om de werking van de geest te beperken. Er is geen behoefte aan rust, slaap, eten, baden, toilet. Stel je voor
dat je niet hoeft te slapen!2
Het is een geestelijk lichaam in die zin dat het een lichaam is dat gemaakt is om door de geest te
worden bestuurd en dat het niet wordt beperkt door of gehinderd door de ziel (“De eerste mens
Adam is geworden tot een levend wezen [= ziel: psuchè], de laatste Adam tot een levendmakende
Geest [pneuma]”, 1 Korinthiërs 15:45). “Geen geest-fantoom, maar een geestelijk lichaam in zijn
aanpassing aan de geest. Zoals we nu een natuurlijk lichaam hebben dat geschikt is voor een aardeleven, zo zal de gelovige een lichaam hebben dat geschikt is voor een heerlijkheid-leven. We zullen
net als Hij zijn om bij Hem te zijn in eeuwige heerlijkheid en in deze prachtige lichamen zullen we
heersen en regeren met Hem” (Annotated Bible). “Onze huidige, prille pogingen om ‘in de Geest te
wandelen’ (Romeinen 8:9) zullen een ononderbroken manier van leven worden. Wij zullen ook
worden opgenomen in het leven van de Geest. Onze natuur, persoon en persoonlijkheid, ons intellect, emoties en wil, ons fysieke frame en vitale zintuigen zullen onder de controle staan van de
Geest van God. De levengevende Heilige Geest woont al in de geest van de gelovige. Het volledige
potentieel van dit alles wacht echter op de dag waarop we onze opstandingslichamen ontvangen”
(John Phillips). “Onze huidige lichamen zijn onvolmaakte mediums waardoor het geregenereerde
door de Geest vervulde innerlijke leven van de gelovige zich tevergeefs in de volle maat probeert

2

We moeten wel oppassen voor te verregaand speculeren want ons is hierover in feite weinig geopenbaard. (M.V.)
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uit te drukken. Het Griekse woord ‘vernederd’ in Filippenzen 3:21 spreekt over de ongeschiktheid
van ons huidige lichaam om de claims van het geestelijke leven te vervullen” (Kenneth Wuest).
Het is een geestelijk lichaam in die zin dat het niet wordt beperkt door fysische tijd en ruimte3. De
herrezen Christus kon verschijnen en verdwijnen (Johannes 20:19, 26; Lukas 24:30-31). Hij kon in
een andere vorm verschijnen (Markus 16:12). Blijkbaar zal het geestelijke lichaam van de gelovige
deze eigenschappen delen, want “wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk
zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:2).
“Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen [= ziel:
psuchè], de laatste Adam tot een levendmakende Geest [pneuma]” (1 Korinthiërs 15:45). De
eerste Adam werd een levende ziel toen God hem beademde (Genesis 2:7). De laatste Adam, Christus, is een levendmakende geest. Hij heeft de kracht om leven te geven. Zie Johannes 5:21, “Want
zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil”.
Christus is de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Christus wordt de “laatste Adam” genoemd omdat Hij de laatste Adam is. Er zijn slechts twee Adams, de eerste die zondigde en viel, en
de laatste die God is, manifesteert zich in het vlees. Christus wordt “de tweede mens” genoemd (1
Korinthiërs 15:47) omdat Hij niet de laatste mens is. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders
(Romeinen 8:29).
7. Het opstandingslichaam is een hemels lichaam (1 Korinthiërs 15:47-49).
Het opstandingslichaam is ontworpen om in de hemelen te wonen en niet alleen op aarde. Het is in
staat om op aarde te wonen, zoals we zien in het feit dat Jezus vele dagen na Zijn opstanding op
aarde heeft gewoond, maar het is niet beperkt tot de aarde en is niet strikt ontworpen voor het wonen op aarde. Filippenzen 3:20 zegt, “Ons burgerschap is echter in de hemelen”. We zijn positioneel
al “in de hemelse gewesten gezet in Christus” (Efeziërs 2:6) maar we hebben nog geen hemels lichaam. Christus kon in Zijn opstandingslichaam naar de hemel opstijgen. “Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen
zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel” (Lukas 24:50-51).
Het opstandingslichaam is gemaakt van hemelse elementen, niet van aardse. Het natuurlijke lichaam bestaat letterlijk uit de elementen van deze wereld. Het is “aards” (1 Korinthiërs 15:47). De
eerste mens Adam werd uit het stof van de aardbodem gevormd (Genesis 2:7). Het opstandingslichaam is een hemels lichaam dat uit daartoe onderscheiden elementen is gevormd. In 2 Korintiërs 5
beschrijft Paulus het opstandingslichaam als “een gebouw van God”: “Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben … eeuwig in de
hemelen” en “onze woning die uit de hemel is” (2 Korinthiërs 5:1, 2).
De nieuwtestamentische gelovige zal zowel in de hemel als op de aarde opereren tijdens het Duizendjarige Koninkrijk. Christus zei dat de overwinnaars in de kerken met hem zullen heersen “met
een ijzeren staf ” (Openbaring 2:26-27). Dat verwijst naar het Duizendjarige Koninkrijk (Psalm 2:9;
Openbaring 19:15). Tegelijkertijd zijn wij door de wedergeboorte reeds “in de hemelse gewesten
gezet in Christus Jezus” (Efeziërs 2:6).
Jezus Christus is “de tweede mens” (1 Korinthiërs 15:47). Alle mensen zijn in de eerste mens
Adam door natuurlijke geboorte en worden veroordeeld vanwege zonde; zij die het evangelie geloven en de nieuwe geboorte ervaren, zijn in Christus en hebben alle zegeningen door de gave van
genade (Romeinen 5:12-21). Jezus is een mens zo volledig als Hij God is, en in tegenstelling tot wat
sommige valse leraren hebben onderwezen, is Hij een mens in de eeuwigheid. Na Zijn opstanding
blijft Hij “de mens Christus Jezus” (1 Timotheüs 2:5). “Hij is de tweede mens om twee redenen: (1)
Hij is de tweede mens omdat de mens in zonde niet de mens is zoals God de mens bedoeld heeft;
dus God noemt Adam de eerste mens, en Christus de tweede mens. (2) Hij is de tweede mens omdat
Hij niet de laatste mens is. Hij is ‘de laatste Adam’ (1 Korinthiërs 15:45) maar niet de laatste mens.
God is van plan de hemel te bevolken met een ras van mannen en vrouwen, zoals Jezus. De Zoon
van God werd de Zoon des mensen, zodat de zonen van de mensen de zonen van God zouden worden. Jezus kwam in het beeld en de gelijkenis van de mensen. Nu kunnen we nieuw gemaakt wor3

Zie “De dimensionele natuur van het opstandingslichaam”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/platland2.pdf
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den naar het beeld en de gelijkenis van Hem. We zullen net als Hem zijn, ‘want wij zullen hem zien
zoals Hij is’ (1 Johannes 3:2). Lukas specialiseerde zich in het ons voorhouden van de wonderlijke
zondeloze menselijkheid van Hem die ‘Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te
nemen en aan de mensen gelijk te worden’4”. (John Phillips).
Jezus Christus is “de Heer* uit de hemel” (1 Korinthiërs 15:47). Dit duidt op Zijn Godheid en het
feit dat Hij uit de hemel is voortgekomen en niet van de aarde. Hij werd niet op een natuurlijke manier verwekt, maar werd maagdelijk geboren. Zijn begin was niet in Maria’s schoot; Hij is de eeuwige Zoon van God. Zelfs toen Hij op aarde was, was Hij in de hemel (Johannes 3:13)5.
* De corrupte Griekse grondteksten (Westcott & Hort; Nestlé & Aland) waarop de moderne
Bijbelversies zijn gebaseerd, laten “de Heer” weg in 1 Korinthiërs 15:47, maar deze woorden
staan in de betrouwbare Textus Receptus (basis voor SV, HSV en KJV) en we twijfelen er niet
aan dat ze door Paulus zijn geschreven6.
8. Het opstandingslichaam is een onsterfelijk lichaam (1 Korinthiërs 15:53).
Het opstandingslichaam kan niet sterven. We zullen als Christus zijn. “Wij weten toch dat Christus,
nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem” (Romeinen
6:9). In de dagen vóór de zondvloed leefden de mensen erg lang. Adam leefde 930 jaar, en Methusalem leefde 969 (Genesis 5:5, 27). Een millennium lijkt een erg lange leeftijd, maar in het licht van
de eeuwigheid is het maar een moment. De wedergeboren gelovige bezit het eeuwige leven als
Gods gave in Christus, maar het vervloekte natuurlijke lichaam is niet geschikt voor de eeuwigheid.
Daarvoor zal God het onsterfelijke opstandingslichaam geven.
Het is bijna onmogelijk om je voor te stellen dat je dan in een onsterfelijk lichaam leeft, met de
dood voor altijd voorbij, zonder mogelijkheid om te sterven. In het huidige lichaam leven we in
constante herinnering aan de dood. We zijn altijd ongerust over de dood. We leven in een wereld
van de dood. We weten van de vele manieren waarop de mens kan sterven. We hebben geliefden en
vrienden zien sterven. En we weten dat de dood ons op een afgesproken tijdstip wacht.

Lees ook:
o Het opstandingslichaam van onze Heer:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opstandingslichaam-Jezus.pdf
o De dimensionele natuur van het opstandingslichaam:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/platland2.pdf
o De lichamelijke opstanding: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opstanding2.pdf
o Rubriek “De Opstanding”: http://www.verhoevenmarc.be/opstanding.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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Filippenzen 2:7.
“Hij Die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen, Die in de hemel is” (Johannes 3:13).
6
Zie: NBV, NBG, Telos, Naardense bijbel, Basisbijbel, enz. http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm .
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