
HOOFDSTUK 26: TOTAAL VERNIEUWD

 Wij geloven de opstanding van het lichaam. Velen vinden de opstanding van het lichaam moeilijk te geloven (zie 
onderaan: Worden de doden opgewekt?) Eigenlijk kun je lichaam en ziel niet van elkaar scheiden. Maar God is wel bij 
machte te scheiden wat wij niet kunnen scheiden. Hij kan je een voortbestaan verzekeren buiten je lichaam om. Na het 
sterven verdeelt God de ene menselijke natuur over twee plaatsen: hemel en aarde. Voor Hem kun je op twee plaatsen 
tegelijk zijn: in het graf en in de hemel.
 Er is geen sprake van zieleslaap. Zieleslaap houdt in dat onze ziel niet naar de hemel gaat bij ons sterven, maar dat 

wij in onze graven blijven als op rustbedden.
 De zielen in de hemel zijn ook geen schimmen of geestesverschijningen. Hoe de verschijningsvorm precies is, is 

niet bekend. Maar ook al heb je een ander onderdak, je blijft in zekere zin wie je bent. Je leidt een ander bestaan, 
maar je bent alleen niet compleet (zonder lichaam). De hemel is een voorlopige verblijfplaats, je tijdelijk onderdak 
tot de nieuwbouw van de wereld voltooid is.

 Bij sterven wordt ons lichaam niet vernietigd, maar gezaaid. Het nieuwe lichaam komt voort uit het oude, maar geheel 
anders. God begint niet helemaal opnieuw, maar de vernieuwing is wel radicaal. Hij maakt van het kraakpand van de 
zonde een paleis om in te wonen. (zie ook onderaan stukje Eeuwige Lente)

 Ieder mens krijgt dan een nieuwe naam. Je nieuwe naam onthult je wezen. Je naam is raak getypeerd. Alle gaven die 
God er eens in heeft gelegd, zullen ten volle tot ontplooiing komen, God én mens zullen voor eeuwig volledig tot hun 
recht komen. Op de nieuwe aarde word je in staat gesteld volkomen te worden waarvoor je als mens bedoeld was. En 
dan zul je God kennen, zoals je zelf altijd door Hem gekend bent. Daar is geen ruimte meer voor egocentrisme. God 
smeedt  allen tot  een hechte eenheid die de familieband en huwelijksband overtreft.  Opgenomen in een ontelbare 
menigte zonder dat je je verloren voelt, zonder dat je je identiteit verliest.

 Veel van deze wereld zal verloren gaan. Maar het zijn dan ook dingen die bij deze wereld horen. Ze hebben hun 
aanzien en waarde voor deze wereld, geen eeuwigheidswaarde. Dat wil niet zeggen dat die dingen voor nu niet zinvol 
kunnen zijn. 
Maar het wegvallen van die dingen betekent nog geen achteruitgang. Als Architect van de nieuwe wereld blijft  
God trouw aan zijn oude schepping.  Als God iets  nieuws maakt,  ga je er  nooit  of  te  nimmer op achteruit.  Het  
beste  moet  nog  komen.  Wees  ervan  overtuigd  dat  de  geweldige  verrassingen  die  God  in  petto  heeft,  elke  
voorstelling ontelbare malen overtreft.

 Het mooiste zal zijn God te zien in al zijn glorie. Wij zullen Hem zien zoals Hij is. De complete ravage van de zonde 
in  mensenlevens  wordt  door  Hem  hersteld.  En  als  het  hersteld  is,  komt  er  antwoord.  Want  er  is  dubbele 
verheerlijking: God verheerlijkt zijn schepping en mensen verheerlijken God. Die verheerlijking kun je samenvatten 
met twee woorden: amen en halleluja.
 Amen: een daadwerkelijke beaming op Gods werk door alles heen. Hij maakt het kwade goed.
 Halleluja: een spontane lof uitbarsting voor God, loof en prijs God. Telkens zullen we weer nieuwe woorden 

vinden voor een lofzang. 
Wie gelooft mag benieuwd zijn. En nu al mogen we het begin van vreugde in ons hart voelen.

BIJPASSENDE GEDEELTEN UIT DE BELIJDENISSEN: 

Catechismus : Zondag 22

WORDEN DE DODEN OPGEWEKT?

De grote geleerde Newton trok er eens met zijn studenten op 
uit. Ze kwamen langs een kerkhof en een van de studenten 
maakte de spottende opmerking: ‘Wie is nog zo dom om te 
geloven dat het stof van deze doden weer tot leven gebracht 
zal worden en een lichaam aannemen?’ Newton zei alleen 
maar: ‘Heb even geduld.’ Op het eerstvolgende college liet 
de geleerde een handvol ijzervijlsel brengen. Hij mengde dit 
met zand en stof en vroeg aan de jonge man die die 
opmerking gemaakt had: ‘Wie ziet er kans om de 
ijzerdeeltjes uit dit mengsel weer te verzamelen?’ De student 
bleef het antwoord schuldig. Toen hield Newton een 
magneet boven het mengsel. Op hetzelfde ogenblik kwam er 
leven en beweging in de massa en sprongen de ijzerdeeltjes 
naar de magneet toe. ‘Zal Hij, die zo’n kracht aan een dode 
magneet gaf, in de dag van de opstanding niet dat wat tot 
stof is weergekeerd, een nieuw lichaam kunnen geven?’ zei 
Newton ernstig. De Bijbel geeft een duidelijk antwoord op 
de vraag: ‘Hoe worden de doden opgewekt?’ God geeft er 
een lichaam aan gelijk Hij dat gewild heeft.

EEUWIGE LENTE

In de herfst hebben we bloembollen in de tuin gepoot.  Ze 
waren droog en hard en ze gaven totaal geen teken van leven. 
De hele winter lang lagen ze in het donker, ingesloten in een 
graf van harde, bevroren aarde. Nu is het vijf maanden later. 
Als ik uit mijn raam de tuin inkijk zie ik een rij prachtige 
bloemen. Tulpen, narcissen en hyacinten staan er te prijken 
met  hun  mooie  kleuren  en  het  is  of  ze  me  glimlachend 
toeknikken.  De  lente  is  de  tijd  van  herleving.  Eerst 
sneeuwklokjes en krokussen en later komen allerlei andere 
bollensoorten  boven  de  grond.  De  vogels  beginnen  te 
kwinkeleren, vlinders komen uit hun cocon – overal is nieuw 
leven. Hetzelfde zal er met ons gelovigen gebeuren op die 
wondervolle lentedag van onze opstanding. Omdat Christus 
uit de dood verrees, zullen wij een nieuw lichaam krijgen net 
als Zijn opstandingslichaam. Onze ziekten en kwalen zullen 
verdwenen zijn, evenals onze menselijke beperkingen. Prijs 
de Here! De dag zal spoedig komen dat we een onsterfelijk 
lichaam ontvangen. Laten we leven in de verwachting van 
die heerlijke eeuwige lente!
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