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1 juli 2020:

de nieuwe donorwet

je lichaam:

• een gevangenis?

• een (tijdelijke) tent?

• eeuwige betekenis?
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… in de schepping

Toen vormde de Heere God de mens uit 
het stof van de aardbodem en 

blies de levensadem in zijn neusgaten;

zo werd de mens tot een leven wezen.

(Gn 2:7)

➢ mens = bezield lichaam
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ook wij: door God geweven in 
de moederschoot (Ps 139:13)



… in de verlossing

God werd mens … met een lichaam!

• Jezus nam bloed en vlees aan (Hb 2:14)

• lichaam voor Hem klaargemaakt (Hb 10:5)

Zijn lichaam werd aan het kruis gespijkerd

• Jezus droeg onze zonden in zijn lichaam 
(1 Pt 2:24)

• verzoend in het lichaam van Zijn vlees (Ko 1:22)

• geheiligd d.m.v. offer van het lichaam van Jezus 
Christus (Hb 10:10)
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… in de opstanding (1)

Jezus stond lichamelijk op

• graf was leeg

• Hij had vlees en beenderen

• Hij at een vis (Lk 24:39-43)

➢ zijn oude, aardse lichaam
veranderd in een nieuw lichaam

Heiligen stonden lichamelijk op

• Lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt uit 
hun graven (Mt 27:52)
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… in de opstanding (2)

Wij zullen opstaan (… of veranderd worden)

• de doden in Christus zullen opstaan (1 Th 4:16)

• lichaam van vernedering → lichaam van Zijn 
heerlijkheid (Fp 3:21)

• wij verwachten: verlossing van ons lichaam (Rm 8:23)

➢ ons lichaam zal delen in de verlossing, in de 
nieuwe schepping

6



Ja maar …

• ons lichaam toch ook een tent (2 Ko 5:1)?

• en al die vergane, verbrande, opgeloste, … , 
lichamen dan?

➢ reactie Paulus in 1 Ko 15:35 e.v.

o zaadje sterft → halm komt op

o zaaien in oneer → opgewekt in 
heerlijkheid
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mijn conclusies
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1. Ik kies voor begraven: zaaien als getuigenis

2. Ik wil nog genoeg overhouden om te begraven

3. Ik besef het belang van het lichaam, ook nu

– verheerlijk dan God in je lichaam (1 Ko 6:19-20)

– lichaam als een levend offer aanbieden (Rm 12:1)


