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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 07 

 

Tema: Gebeure na die wederkoms – Die opstanding! 

 

Opsomming 06: 

 Die wederkoms sluit die bedeling waarin ons leef af. Die wederkoms van Christus 

sal persoonlik en sigbaar wees op die wolke. 

 Al weet ons nie wanneer die wederkoms sal plaasvind nie, noem Jesus duidelike 

tekens in Matteus 24:5-12 en 2 Tessalonisense 2:1-4,8 wat dit sal voorafgaan. 

 Wat die wederkoms self betref weet ons dat Christus se verskyning in één oomblik 

sal geskied. Dit sal aangekondig word deur ’n engel. Christus word vergesel deur 

sy heilige engele asook die siele van al die gelowige ontslapenes. Christus self sal 

verskyn in sy menslike natuur. 

 Met die wederkoms word finaal met die Antichris en alle magte wat teen God 

staan afgereken. Die wat gesterf het, sal opstaan en liggaam en siel word verenig. 

Elke mens verskyn voor die regterstoel van Christus vir die finale oordeel. Só hou 

die wederkoms die belofte in van die nuwe hemel en die nuwe aarde. 

 

 

BYBELSTUDIE 07 GEBEURE NA DIE WEDERKOMS – DIE 

OPSTANDING. 

1. LEES: Johannes 5:28,29; 1 Korintiërs 15:52; Handelinge 24:15; 1 Tessalonisense 

4:16; Daniel 12:2. 

Wat leer die Bybel ons oor die feit van die opstanding? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LEES: 1 Korintiërs 15:51-52. 

Hoe sal die opstanding plaasvind? 
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3. LEES: 1 Korintiërs 15:42-44; Filippense 3:20-21. 

Vergelyk die opstandingsliggaam met die ou liggaam. Paulus maak vier 

stellings om die liggame te vergelyk. Kyk of u dit kan vind en vergelyk die 

liggame met mekaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LEES: Lukas 24:39; Filippense 3:20-21; Lees hiermee saam 1 Korintiërs 15:23; 

Johannes 20:26; Lukas 24:31,34. 

Wat leer ons uit hierdie gedeeltes oor die opstandingsliggaam van Christus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LEES: 1 Korintiërs 15:35; 37-38. 

Watter beeld gebruik Paulus om die saak rondom die opstandingsliggaam te 

verduidelik? Verduidelik die opstandingsliggaam nog nader. 
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ANTWOORD. 

1. Die dood en die graf spreek nie die laaste woord oor die mens nie. Die liggaam 

van die mens word opgewek op die roepstem van ’n engel met die wederkoms van 

Jesus Christus. Die mens sal verenig na liggaam en siel en dan sy ewige 

bestemming ingaan. Van verskeie kante word beswaar gemaak teen die leer van 

die liggaamlike opstanding. In die ou tyd was daardie Sadduseërs [Matt.22:23; 

Hand.23:8] en daar was ook mense soos Himeneus en Filetus [vgl. 2 Tim.2:17 

e.v.]. dan is daar diegene wat beweer die liggaam vergaan en word stof. Hoe is dit 

moontlik dat die liggaam opstaan? Hierteenoor stel die Skrif dit as ’n wonder van 

God se skeppende almag. Dit sal wees ’n opwekking van God. Hy besorg weer ’n 

liggaam vir die siel. Of daar tog na die dood ’n kiem van die liggaam oorbly wat 

God sal laat ontwikkel tot ’n liggaam en of dit ’n nuwe skepping sal wees, is die 

verborgenhede van God se werkswyse waaroor die mens nie kan oordeel nie. 

2. Die opstanding is ’n opwekking deur God en sal in één oomblik geskied. Die 

dooies sal onverganklik opgewek word. Dit beteken dat die opstandingsliggaam 

nooit weer kan vergaan of sterf nie. In daardie oomblik sal ook die lewendes 

verander word – en soos die opgestanes onverganklik word. 

3. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in 

onverganklikheid. 

Wanneer ons met geboorte begin lewe, begin ons ook sterf. Maar ons 

opstandingsliggaam gaan vry wees van hierdie bederf. Dit gaan eerder gekenmerk 

word deur varsheid en lewenskragtigheid wat nooit sal verminder of verdwyn nie. 

Die dood sal daar nie wees nie en daarom sal voortplanting nie meer nodig wees 

nie. Huweliksverhoudings sal om hierdie rede ophou bestaan. Natuurlik sal man 

en vrou wat geslag betref nog bestaan. Maar wat fisiese verhoudings betref sal ons 

soos die engele wees, wat nie trou nie. 

Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. 

Hier bedoel Paulus dat ons huidige liggame aan heerlikheid [volmaaktheid] 

ontbreek. In teenstelling hiermee, sal ons opstandingsliggaam volmaak wees 
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gelykvormig aan Christus se verheerlikte liggaam [Fil.3:20-21]. Ons sal soos Hy 

wees – dieselfde skoonheid en glans en krag. 

 

 

 

Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 

Ons aardse liggame is swak. Maar ons opstandingsliggaam sal sterk wees. Ons sal 

oë hê wat nooit dof sal word nie, ore wat nooit sal sukkel om te hoor nie, knieë 

wat nooit lam sal raak nie, hande wat nooit sal bewe nie. 

’n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek. 

Die aardse liggaam word beheer deur ons siel – dit is ons gevoelens, emosies en 

begeertes wat almal met sonde besmet is. Maar ons opstandingsliggaam word 

beheer deur ons gees. Dit is die ontvanger van goddelike invloede – die orgaan 

van goddelike aanbidding. Met die opstandingsliggaam sal ons God vir ewig 

verheerlik. 

Dit is duidelik dat die identiteit nog bewaar sal bly. Die mens sal in sy volmaakte 

menslike gestalte opgewek word en gelowiges sal na hulle opstanding vry wees 

van alle gebreke wat hulle op aarde aangekleef het weens die inwerking van die 

sonde. Babas en invalides sal nie in dieselfde toestand en hulpeloosheid opgewek 

word nie. So is en bly dit dieselfde persoon en is die liggaam nog dieselfde 

liggaam as vroeër. 

4. Jesus se opstandingsliggaam was dieselfde as vroeër en tog heel anders. Ons leer 

in die eerste plek dat Hy nie net gees is nie, maar ’n werklike liggaam het. 

Daarmee saam is sy liggaam nie meer aan die gewone wette van ruimte en 

swaartekrag gebind soos voorheen nie. Hy staan ineens in die midde van Sy 

dissipels in ’n geslote vertrek [Joh.20:26]. Hy verdwyn sommer uit die gesig van 

die Emmaüsgangers en verskyn intussen aan Petrus [Luk.24:31,34]. Die 

opstandingsliggaam besit dus ander eienskappe en hoedanighede as die vorige 

lewe en word nou deur ander wette beheers. 

5. Paulus gebruik die beeld van ’n koringkorrel. Die koring word gesaai in die aarde 

en sterf – maar uit die gestorwe korrel groei ’n koringhalm op met ’n pragtige 

koringaar. Dit is dieselfde lewe wat in die koringkorrel was. Dit is daarom 

belangrik om te verstaan dat die hoedanigheid van die opstandingsliggaam van 1 

Korintiërs 15 duidelik nie ’n ander liggaam is nie, maar net ’n heerlike liggaam – 

onverganklik en volmaak! Ons sal in ons volle spesifieke menswees behoue bly. 

Die identiteit van die opstandingsliggaam word gehandhaaf. Hierdie selfde vlees 

van my word opgewek. Dit sal ek wees – my oë – my hande. Maar dan volmaak. 

Die opstanding is daarom ’n herskepping en nie ’n nuwe skepping nie. 

 

 

 

 

************************ 
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