Bijbelstudie gemeente ‘de Bronwel’ te Breda over
GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN GODS ZOON
Les 2 Vraagbeantwoording eerste les
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Vraag 1: Als wij uitgroeien tot volwassen zonen Gods, zullen we dan ook net als
Jezus bij Zijn opstanding en wederkomst een verheerlijkt lichaam krijgen met een
volgroeide ‘levendmakende geest’?
Antwoord: In 1Cor.15: 50-58 spreekt de apostel Paulus over het zo genoemde
‘opstandingslichaam’.
Het aardse of natuurlijk lichaam, dat wij bij de geboorte ontvangen is een
lichaam van ‘vlees en bloed’ en deze elementen kunnen het koninkrijk van God
niet beërven, omdat ze vergankelijk zijn, dus nog sterfelijk. ‘Vlees en bloed’
behoren tot de basis-elementen van de natuurlijke schepping en als daar geen
levensgeest meer in heerst, keren ze weer terug tot hun oorsprong, waaruit ze
geformeerd zijn. Er is dan sprake van ontbinding.
Voor het lichaam van de Heer Jezus in het graf gold echter de profetie
van David in Ps 16: 9-11, die ook wordt geciteerd in Hand.2: 25-28. Dit lichaam
ging namelijk niet tot ontbinding over, maar werd in een ‘punt des tijds’ of
‘ondeelbaar ogenblik’ veranderd in een opstandingslichaam, waarin de Heer na
zijn opstanding aan velen is verschenen (Lezen: Hand. 13: 30-41).
Kernpunten hieruit:
- God Zelf liet niet toe dat het natuurlijke lichaam van Jezus
ontbinding zou zien
- God Zelf heeft de Heer opgewekt
- De Heer is in antwoord hierop door geloof zelfstandig opgestaan
van tussen de doden uit in dit zelfde lichaam, dat ‘in een ondeelbaar
ogenblik’ werd veranderd in een hemels lichaam, dat niet meer tot
ontbinding kan overgaan
[NB: denk hierbij ook aan de vele heiligen, die eveneens
werden opgewekt en uit de graven gingen na de opstanding van de
Heer (Matth.27: 52,53)].

‘Vlees en bloed’ is de aanduiding van de ‘oude mens’ (Ef.4: 22). Hiertoe
behoort ook het aardse lichaam, dat gevormd wordt onder het klimaat en de
heerschappij van de Dood(smacht), welke vanaf de ‘zondeval in de hof van Eden’
in de zichtbare schepping heerst.
Deze claim van de Dood(smacht) echter werd verbroken door het offer, dat
onze God in de volheid van de tijd bracht in het lichaam van Zijn Zoon, onze Heer
Jezus. Deze stelde zich vrijwillig beschikbaar voor God als offer voor de zonde
en verlorenheid voor het doel van God van het hele nageslacht van Adam.
Zo had Zijn moeder Maria zich indertijd vrijwillig beschikbaar gesteld om
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het zaad van God (de heilige Geest) in haar schoot te ontvangen, ondanks de
consequenties daarvan voor haar natuurlijk leven (Matth.1: 18; Luk.1: 34-38).
Jezus wist, dat het plan van God zou inhouden, dat Hij beladen zou
worden met de ‘zonde van de hele wereld’ . Hij stelde zich desondanks
beschikbaar als ‘zondebok’ (vgl Lev.16: 21,22). Ondanks de intense angst, welke
Hem overviel en Hij bad, dat het aan Hem voorbij zou gaan, sprak Hij evenals
Zijn moeder in haar toestand als ondertrouwde (verloofde) jonge vrouw: ‘Mij
geschiede naar Uw wil’ (Luk.1: 38; 22: 42).
Door dit door God de Vader gebrachte offer werd de zonde van de hele
wereld verzoend en sindsdien is ook voor ons ‘lichámelijke opstanding’ mogelijk.
De apostel Paulus spreekt dan van een geheim, omdat er hier sprake is van een
nieuw lichaam, dat tijdens het aardse leven als een ‘blinkend en smetteloos
kleed’ geweven wordt in het ‘binnenste heiligdom’ van de gelovige door de
‘rechtvaardige daden der heiligen’ en geopenbaard wordt op de zo genoemde
‘bruiloft van het Lam’ (Op.19: 6-9).
Er is dus m.b.t. het nieuwe (opstandings)lichaam sprake van een
verandering van binnen uit op basis van
- een persoonlijk geloofsleven na
- een even persoonlijke daadstelling door bewuste bekering en geloof in
Gods beloften,
- een openlijk getuigenis daarvan door een bewuste doop ín water en
- een bewust ontvangen van en vervulling met de heilige Geest der
belofte.
De bijbel noemt dit het proces van ‘wedergeboorte en vernieuwing door
de heilige Geest’ (Titus 3: 5). Paulus spreekt ten aanzien van dit proces over
twee mogelijkheden, welke bij de zo genoemde ‘laatste bazuin’ openbaar worden,
namelijk:
- Als gevolg van een doorgaande vernieuwing van denken in het genoemde
proces van wedergeboorte of
- nog tijdens het aardse leven als een ‘verandering in een ondeelbaar
ogenblik (‘oogwenk’ of ‘punt van tijd’ (1Cor.15: 52).
(lees ook Op.10: 4,8 en 11: 12,15-19).
Het opstandingslichaam zal dus hoe dan ook anders zijn dan het aardse
lichaam, maar is zeker gerelateerd aan het individu. Wat gezaaid wordt (het
aardse leven in het lichaam) is daarbij een ‘korrel’ in verhouding tot het leven in
het hemels lichaam als de vruchtdragende plant of boom , welke uit deze korrel
tevoorschijn komt. Zaaien duidt niet slechts op het uiterlijk sterven en begraven
worden van het aardse lichaam, maar op diverse vormen van verdrukking,
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benauwdheid, smaad en vervolging, welke de gelovige op aarde meemaakt terwille
van het evangelie, dat hij belijdt.
Het hemelse lichaam van de gelovige zal in ieder geval lijken op dat van de
Heer na Diens opstanding. Hij verscheen in meerdere gedaanten aan vele van
Zijn discipelen (Marc.16: 12, Hand.13: 31; 1Cor.15: 5-8).
Lees 1Cor.15: 35 – 49.
Vraag 2: Het einddoel van de schepping is dat ‘God alles in allen zal zijn’; wat houdt
dat in?
Antwoord: Toen Jezus de mannelijke leeftijd volgens de Joodse wetgeving had
bereikt, werd Hij vervuld met de Geest van God en als ‘Zoon van God’
uitgezonden in de wereld (Gal’4: 4). Hoewel Hij pas ca 4000 jaren na de éérste
Adam werd geboren, wordt toch Híj als Eérstgeborene van de ganse schepping
en Eérstgeborene uit de doden aangeduid (Rom.8: 29; Col.1: 15).
Naar menselijke maatstaf klopt dit dus niet, maar de ‘gedachten en wegen
van God liggen hoger dan die van de mensen (Jes.55: 8,9). Dat in Hem (met
betrekking tot Hem) alle dingen geschapen zijn betekent m.i. daarom nog niet
dat Hij er eerder was dan de éérste Adam. Hier is namelijk geen sprake van
menselijk beredeneerde volgorde, maar van Goddelijk geplande rangorde.
Door David werd de profetie uitgesproken als zijnde van de komende
Messias: ‘Gij hebt mij een lichaam bereid’ (Ps 40: 7 Septuaginta). Dit wordt in de
Hebreeënbrief geciteerd (Hebr.10: 5). Het Woord van de grote Schepper, dat
‘in den beginne’ was, werd pas ‘vlees en bloed’ in onze Heer Jezus in de zo
genoemde ‘volheid van de tijd’ (= de vervulling van alle daarvóór gegeven
profetieën aangaande de komst van de Messias/Christus). God zelf daalde in
Jezus neer als de ‘Immanuël’ (‘God met ons’ Jes.7: 14) om de mens te redden uit
de klauwen van duivel en Dood.
Niet Jezus, maar het Wóórd was van eeuwigheid af in de gedachten
van de ‘Vader der eeuwigheid’ en één geheel met God. Dus m.i. is de
gedachte aan pre-existentie als zou Jezus er fysiek eerder geweest zijn dan
Adam, niet juist, want Hij werd pas door de Geest van God als ‘zaad van God’ in
de schoot van Maria gebracht en daaruit net als ieder mens geboren. Maria was

daarmee de door God van tevoren uitverkoren vertegenwoordiger van niet
slechts het eveneens uitverkoren volk Israël, maar zelfs van het hele
natuurlijke nageslacht van de eerste Adam.
Jezus groeide als kind en jongeling op onder bijzondere bescherming van
zijn hemelse Vader en was zijn natuurlijke ‘ouders’ gehoorzaam (Luk.2: 51). Toen
hij naar Joodse traditie, gebaseerd op de wetten van Mozes, de mannelijke
leeftijd van 30 jaren had bereikt, werd Hij door de heilige Geest van Zijn Vader
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naar de Jordaan geleid om de persoonlijke vervulling met de heilige Geest van de
Vader te ontvangen via de doop van Johannes. Ook Johannes was evenals zijn
ouders van te voren bestemd om de wegbereider van de beloofde Messias te
worden.
Jezus liet zich vanwege Zijn kennis van de wil van God in gehoorzaamheid
door Johannes dopen in water, wat God zelf bezegelde met de doop en vervulling
met de heilige Geest.
Pas toen werd Hij ‘Zoon van God’ en de éérste Mens, zoals de Schepper
die van eeuwigheid af in gedachten had en waarin het ‘Woord van God’ vlees en
bloed werd. Dit Wóórd was er zoals vermeld al vanaf de eeuwigheid, want het
was God zelf en de basis en het voortbestaan van al het geschapene (Joh.1:1-5).
Het door de Schepper in de eeuwigheid vastgestelde plan met betrekking
tot de mens hield in, dat de ware mens het goddelijk niveau van ‘levendmakende
geest’ zou bereiken en bedoeld was om met God mee te heersen over ‘al de
werken van Zijn handen’. Daartoe werd de eerste Adam geformeerd uit ‘stof
der aarde’, dat zijn de elementen, waaruit al het zichtbare en tastbare is
samengesteld (denk hierbij aan de talloze formaties van scheikundige elementen,
waaruit alle soorten van stof bestaan; zie hiervoor ook les 1 Inleiding).
Adam werd door de ‘adem van God’ een ‘levende ziel’ en wij allemaal zijn
uiterlijk van hetzelfde ‘vlees en bloed’ en dus ook tot een ‘levende ziel’
geworden. Ook Jezus was als nakomeling van Adam uiterlijk ‘vlees en bloed’. Hij
werd pas op 30-jarige leeftijd, toe de heilige Geest zich met Zijn eigen geest
verbond, de ‘Eersteling’ van de vele zonen Gods, welke tot dezelfde heerlijkheid
van de ‘láátste Adam’ gebracht worden (Hebr.2: 10).
In onze Heer Jezus werd bewezen, dat het geestelijke niet zonder eerst
het natuurlijke ontstaat. De mens als ‘levendmakende geest’ kan niet ontstaan
zonder dat deze eerst als ‘levende ziel’ heeft geleefd. Via het lichaam van de
‘levende ziel’ zou naar de wil van de Schepper de sterfelijkheid en
vergankelijkheid blijken, maar ook de kracht van de opstanding tot
onsterfelijkheid en onvergankelijkheid (lezen 1Cor.15: 35 e.v.).
Als ‘levendmakende geest’ vertoonde de Heer Jezus zich na Zijn
opstanding aan Zijn discipelen, maar bewees door met hen te eten en te drinken
en aan hen te verschijnen door dikke muren heen (Joh.20: 19; Hand.10: 41), dat
ook Zijn lichaam als ‘levende ziel’ ‘onsterfelijkheid’ had aangedaan.
Hij kwam in het natuurlijke uit het geslacht van David, maar door de
‘Geest der heiligheid’ bewees Hij door Zijn zelfstandige opstanding uit de doden
op krachtige wijze een ‘levendmakende Geest’ te zijn met zowel autoriteit in de
hemelen (onzienlijke wereld) als op de aarde (de zichtbare wereld).
Hij is vóór alles en alle dingen bestaan ter wille van Hem. Als Eersteling
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van de nieuwe mens(heid) heeft God een begin gemaakt om ‘alle dingen’ nieuw te
maken. In Hem nam de eeuwige Schepper volgens Zijn ‘gemaakt bestek’ (Ps 89: 1
berijmd) een aanvang om alles te maken naar het oorspronkelijk model, zoals dat
in de hemelen was vastgelegd. Hijzelf nam ‘vlees en bloed’ in Jezus Christus,
welke zich daarvoor beschikbaar stelde (‘Hier ben ik om Uw wil te doen’; Gij hebt
mij een lichaam bereid Ps 40: 1; Hebr.10: 5-7).
Onze Heer Jezus werd door Zijn daadstelling de Hogepriester van het
Nieuwe Verbond, die met zijn eigen bloed het heiligdom binnen ging om de zonde
van de wereld te verzoenen (Hebr.9: 11,12). Hij gaf namens de Vader Zijn leven
om de éérste mensheid vrij te kopen vanonder de macht van de Dood.
Zoals de geest van de mens in zijn lichaam woont en dit naar vermogen
doet functioneren, zo is de mensheid in haar geheel dus bedoeld om het
"lichaam" te zijn van de eeuwige God. Het deel uitmaken van dit ‘lichaam’ begint
vanaf het moment, waarop de persoonlijke mens:
- breekt met de ongerechtigheid (bekering)
- gehoor gaat geven aan het Woord van God (gehoorzaamheid)
- innerlijk los komt van de claim van de Dood (wedergeboorte)
- vervuld wordt met de Geest van God.
Alleen volgens deze weg ontstaat de "verborgen mens des harten" naar
Gods bedoeling vanaf ‘den beginne’ (Gen.1: 26,27). Deze nieuwe mens moet door
ieder mens persoonlijk worden aangedaan als het ‘onvergankelijke sieraad’ van
een ‘zachtmoedige en stille geest’ (1Petr.3:4).
In deze mens wil God komen wonen en Zijn heerlijkheid manifesteren.
Als alles, wat de ‘grote Schepper van alle dingen’ naar Zijn plan
tevoorschijn heeft geroepen, haar bestemming en vervulling heeft gekregen
onder leiding van de Zoon, die ‘alle macht in hemel en op aarde’ van de Vader
heeft gekregen, zal Hij zichzelf als hoofd van Zijn voltallig ‘lichaam van (de)
Christus’ weer onderwerpen aan de Vader, die dan ‘alles in allen’ zal zijn. Dan
zal bewaarheid worden, wat geschreven staat:
‘Uit God, door God en tot God zijn alle dingen’!
(lezen Rom.11: 33-36; Col.1: 15-20).

(*)
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