
Sal my opstandingsliggaam presies lyk soos ek nou is? 
Lees:   1 Kor 35-58                                                                                     Donderdag 20 Mei 2021 
 
Die vraag is dikwels, hoe sal my liggaam lyk nadat my siel en liggaam herenig het?   
As ons 1 Kor 15:35-44 lees dan sien ons dat dit dieselfde liggaam is wat sal opstaan, maar wel ‘n 
verheerlikte liggaam. 
 
Die Bybel verduidelik dit met ‘n koringkorrel.   As jy ‘n koringkorreltjie wat maar so groot soos 
‘n ryskorreltjie is plant, dan ontkiem die koringkorrel, die koringkorrel gaan as ‘n ware dood, 
maar uit die koringkorrel kom daar ‘n pragtige groen koringplant.   Die koringplant het dan 
verskeie are met elk 30-50 koringkorrels in.    Maw dit is dieselfde koringkorrel wat ontkiem, 
maar in ‘n beter, mooier, vrugbaarder vorm opgoei. 
 
So sal die opstandingsliggaam dieselfde liggaam wees wat op die aarde is, maar in ‘n 
verheerlikte vorm.  Mooier en volmaakter as die ou aardse natuurlike liggaam.    Die verheerlikte 
liggaam sal aan die beeld van Christus gelykvormig wees. 
 
Fil 3:21  “Deur die krag waarmee Hy alles aan Homself onderwerp, sal Hy ons nederige liggame  
                 verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees.” 
 
Hoe sal ongebore kinders, fetuses, ou mense, gebreklike mense se liggame wees? 
 
Prof. Jac J. Müller verklaar bogenoemde as volg:  “Die identiteit sal nog bewaar bly – dit sal nog 
dieselfde persoon wees – maar die liggaam sal klaarblyklik nie meer presies dieselfde wees soos 
die sterflike liggaam wat in die graf weggelê is nie.   Die verheerlikte liggaam waarmee die 
verlostes sal opstaan en wat die beeld van Christus gelykvorming sal wees (Fil 3:21), is bv. 
onversoenbaar met die gebreklike en misvormde uiterlike, of liggaamlike defekte en swakhede 
waarmee die ou liggaam in die graf gelê is.   Suigelinge en ivalides sal seker nie in dieselfde 
toestand van hulpeloosheid opgewek word nie.   Die mens sal in sy volmaakte menslike gestalte 
opgewek word en gelowiges sal na hul opstanding vry wees van alle gebreke wat hul op aarde 
aangekleef het weens die inwerkinge van al die sonde.”   (Müller, JJ. 1970:96) 
 
Ons kan dit nog eenvoudiger verduidelik, ‘n boom word afgekap, maar uit sy wortels of stam wat 
oorbly groei daar nuwe takke, ‘n nuwe boom, maar dit is dieselfde boom van voorheen. 
 
Bybeltekste om dit te staaf: 
 
Luk 24:39  “Kyk na my hande en my voete: dit is tog Ek self. Voel aan My en kyk! 'n Gees het 
tog nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie.” 
 
Fil 3:20,21  “Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as 
Verlosser verwag.  
21  Deur die krag waarmee Hy alles aan Homself onderwerp, sal Hy ons nederige liggame 
verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees.” 
 
 



Die opstandingsliggaam besit ander eienskappe en hoedanighede as die aardse liggaam. 
• Jesus was na sy opstanding nie net ‘n gees nie, maar Hy het ‘n werklike liggaam gehad. 
• Jesus se liggaam was nie meer aan gewone aardse natuur-wette, onderhewig nie. 
• Jesus het een keer voor sy dissipels geëet maar in die hemel sal ons nie eet nie. 

 
Die opstandigsliggaam word in 1 Kor 15 met sy eienskappe beskryf: 
 

• Dit sal onverganklik, heerlik, geestelik, onverderflik wees, gelykvorming aan Jesus. 
 
Ons sien dus uit na die wederkoms, wanneer ons siel en ligaam sal herenig en ons in 
volmaaktheid by God sal wees. 
 

(Ds Gerrit Kruger Gereformeerde  Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 
Bronne 
Du Plessia, A. 1986   Oor die dood uit die Woord.  bl. 42ev 
Totius   Versamelde werke. Deel 61977  bl. 385-433 
Marais W. 1994  Ons dode lewe 
Müller JJ 1970 Die Lewe na die Dood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


