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Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:35-58 

Teksverse: 1 Korintiërs 15:44 en 58 

Tema: Lewe voluit vir die Here, want jy het die belofte van `n verheerlikte liggaam! 

Dit is altyd interessant - en soms skrikwekkend - om `n gesprek te hê oor die hemel.  In die besonder 

is dit interessant om te hoor hoe gelowiges en ongelowiges dink hulle gaan lyk in die hemel. Ons het 

sopas vanoggend bely dat ons glo in die "opstanding van die liggaam", maar hoe hierdie liggaam 

gaan lyk, bly effens `n raaisel. Sommiges glo dat die opstandingsliggaam `n fisiese liggaam is, ander 

weer dat dit `n geestelike liggaam is (amper soos `n spook) en ander weer dat hierdie liggaam baie 

soos dié van die engele gaan lyk. 

In hierdie gesprekke word een ding egter baie duidelik: hoe ons eendag gaan lyk, wanneer ons uit 

die dood opgewek gaan word, het dikwels geen invloed op hoe ons vandag lewe nie. Óf, dit bepaal 

my hele lewe, want wat ek hier doen, gaan bepaal hoe ek lyk. Só, in hierdie gesprek sit ons met twee 

vrae en kom ons ruil die een vraag om:  

 Hoe gaan my liggaam lyk met die opstanding uit die dood?  

 En, het dit enige invloed op hoe ek vandag lewe?  

1 Korintiërs 15:35-58 gee vir ons `n antwoord op al twee hierdie vrae. 

Wanneer ons vra hoe ons opstandingsliggaam gaan lyk, is 1 Korintiërs 15:44 sekerlik een van die 

belangrikste verse wat vir ons inligting hieroor gee. Hier hoor ons `n natuurlike liggaam word gesaai 

en `n geestelike liggaam word opgewek. Met "gesaai" bedoel Paulus "begrawe". Wanneer ons 

hierdie vers só op sy eie lees, wil dit dan vir ons lyk asof die Here vir ons hier wil leer dat ons 

opstandingsliggaam net `n geestelike liggaam gaan wees, amper soos dié van `n spook. 

Tog is dit nie wat hierdie vers bedoel nie!  Hierdie vers gaan nie so seer oor hoe ons gaan lyk nie, 

maar eerder waardeur ons ewige lewe bepaal gaan word.  Hier op aarde word ons lewe en liggaam 

bepaal deur fisiese, biologiese of natuurlike prosesse.  Ons het `n metabolisme wat ons aan die gang 

hou.  Sekere hormone moet afgeskei word om ons liggaam in stand te hou.  Siekte en die sonde het 

nog `n invloed op ons liggaam. 

Wanneer ons egter sterf en ons ontvang ons opstandingsliggaam, gaan hierdie prosesse, ons 

metabolisme, die sonde, siekte en die gebrokenheid van die wêreld nie meer ons lewe bepaal nie. 

Die "natuurlike" gaan nie meer ons lewe bepaal nie, maar die geestelike.  Met "geestelike" word 

daar dan verwys na ons verhouding met God in en deur Jesus Christus.  Daarom word Hy die 

"lewendmakende Gees" genoem in vers 45. 

Tog, wanneer daar van ons natuurlike en geestelike liggame gepraat word in hierdie gedeelte, word 

daar in altwee gevalle steeds van `n liggaam gepraat. Daar is wel verskillende aspekte wat ons lewe 

gaan bepaal, maar dit bly een en dieselfde liggaam. Dieselfde woord, in Grieks soma, word gebruik 

om beide ons aardse liggaam en ons verheerlikte liggaam te beskryf. 

Daarom dat Paulus hierdie liggame van mekaar onderskei in hierdie gedeelte, maar nie heeltemal 

van mekaar skei nie.  In die verse net voor vers 44 noem hy ons aardse, ons natuurlike, liggame 
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"verganklik, "gering" en "swak". En ons sien dit! Ons word siek, ons sterf en ons liggame ontbind. Dit 

is die realiteit van ons liggame hier op aarde. 

Maar net só beskryf hy ons opstandingsliggaam ook in die paar verse voor vers 44.  Hier word ons 

opstandingsliggaam beskryf as "onverganklik", "heerlikheid" en "krag". Johannes beskryf dit weer 

deur in 1 Johannes 3:2 te sê dat ons nie heeltemal weet wat ons sal wees nie, maar dat ons weet dat 

ons soos Jesus sal wees. 

Wanneer ons dan wil weet hoe ons liggaam in die hemel gaan lyk, is die beste raad dalk om te kyk na 

hoe Jesus Christus gelyk het na sy opstanding.  Hier hoor ons dat Hy só gelyk het dat sy dissipels Hom 

kon herken as Jesus Christus. Hy het saam met hulle heuning en vis geëet, hulle kon hulle hande in sy 

wonde steek en aan Hom raak. En tog het Hy tussen hulle verskyn waar hulle agter geslote deure 

was, kon Hy voor hulle oë verdwyn in Emmaus. En alhoewel die twaalf Hom herken het, het Maria 

net na sy opstanding nie dadelik besef dat dit Hy is nie. 

Wat ons dus met sekerheid kan sê is dat ons opstandingsliggaam `n fisiese liggaam gaan wees, maar 

tog gaan ons nie aan natuurlike prosesse, die dood en die gebroke natuur gebind wees of bepaal 

word nie. Ons gaan soos Christus wees, maar tog is Hy alleen die lewendmakende Gees, want dit is 

alleen Hy wat dit vir ons moontlik maak om hierdie verheerlikte liggame te ontvang. 

Ons gaan dus nie maar net `n spook of `n gees wees wat rond swerf nie.  Ook gaan ons nie maar net 

`n engel word nie.  Onthou, Christus het baie meer heerlikheid en eer as `n engel en ons gaan 

dieselfde heerlikheid ontvang as wat Christus het.  Soos die skrywer van Psalm 8 saam met die 

skrywer van Hebreërs sê: ons is vir `n kort tydjie minder as die engele gemaak. Om dus `n engel te 

wil wees, "downgrade" jy jouself! Jy gaan meer as `n engel wees wanneer jy jou verheerlikte liggaam 

eendag ontvang! 

Daar is egter nog `n vraag: het die feit dat ek hierdie verheerlikte liggaam gaan ontvang enige 

invloed op my lewe van vandag? Vanuit `n genade-oogpunt sal ons maklik wil sê: "Nee, dit is nie 

veronderstel om `n invloed te hê op my lewe nie." Ek ontvang mos alles uit genade en daarom kan 

ek voortgaan met my lewe. Tog, wanneer ons dit sou sê, my broer en suster, verskil ons van Paulus 

en hy het tog verstaan waaroor genade werklik gaan.  Nog meer, ons verskil van die Here, want in 

hierdie gedeelte van sy Woord leer Hy ons juis anders! 

Ons moet onthou dat daar net `n onderskeid is tussen ons aardse en hemelse liggame en nie `n 

skeiding nie.  Hiermee bedoel ek dit: ons lewe hier op aarde staan nie los van ons lewe in die hemel 

nie.  Dit is `n ou leerstelling wat van die Griekse filosowe afgekom het en wat ons dikwels nog aan 

vashou.  As dit só sou wees, sou dit beteken dat hierdie lewe bloot net `n geleentheid sou wees om 

persoonlike bestes te bereik en die meeste te maak van elke geleentheid om myself te verryk. 

Nee, ons lewe hier op aarde en ons ewige lewe is soos `n siamese tweeling aan die heup verbind en 

wat ons hier doen, gaan beloon word in die ewige lewe. In die fliek Gladiator sê die hoofkarakter 

Maximus "What we do in life, echoes in eternity" en alhoewel hy dit bedoel het in die sin van ons 

lewe hier op aarde gaan bepaal of ons die ewige lewe gaan ontvang of nie, weet ons en hoor ons dat 

wat ons hier op aarde doen eendag in die hemel beloon gaan word.  

Natuurlik nie in die sin daarvan dat ons ons verlossing gaan verdien nie, daarvoor gee die Here aan 

ons genade.  Maar God is só genadig dat Hy ook die goeie wat ons wel op aarde doen, gaan beloon.  
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Daarom dat Paulus in 2 Korintiërs 5:10 die volgende sê: "Ons moet immers almal voor die regterstoel 

van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of 

dit nou goed was of kwaad." 

Daarom dat Paulus hoofstuk 15 van 1 Korintiërs afsluit met hierdie oproep dat ons standvastig moet 

bly, dat ons altyd oorvloedig moet wees in die werk van die Here, want ons inspanning in diens van 

die Here is nie tevergeefs nie. Wat ons hier op aarde doen, is die voorspel van wat vir ons in die 

hemel wag. Lewe daarom voluit vir die Here, want jy het reeds die belofte van `n verheerlikte 

liggaam! 

Amen 


