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▪ thema uit 1Korinthe 15 (:44-46)
▪ het hoofdstuk over de opstanding van Christus 

en de universele impact daarvan...;
▪ vanaf vers 35 over de aard van het 

opstandingslichaam;
▪ vanaf vers 42 benoemt Paulus 4 contrasten 

tussen het huidige en het toekomstige lichaam...



1Korinthe 15

42 ... Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, 
er wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

▪ > teraardebestelling
• zoals een boer in de aarde zaait 

Gen.3:19; 18:27; Pred.3:20



1Korinthe 15

42 ... Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, 
er wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

onbekend in deze (vergankelijke) schepping
▪ we kennen slechts typen van 

onvergankelijkheid zoals b.v. 
• goud 
• olijfboom

▪ Christus werd opgewekt in onvergankelijkheid|
(2 Tim.1:10)



1Korinthe 15

43 Er wordt gezaaid in oneer, 
er wordt opgewekt in heerlijkheid...

= zonder eer
(Rom.9:21: 'alledaags'`; niet perse 'schande')
▪ Jes.40: 6,7

Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als 
een bloem des velds. Het gras verdort, de 
bloem verwelkt, als de adem van JAHWEH 
daarover waait. 



1Korinthe 15

43 Er wordt gezaaid in oneer, 
er wordt opgewekt in heerlijkheid...

in 15:41 gebruikt voor de 
lichtglans van de hemellichamen



1Korinthe 15

43 ... Er wordt gezaaid in zwakheid, 
er wordt opgewekt in kracht.

vaak synoniem voor 'ziekte (Luc.5:15):
▪ ziekte is zwakte, gebrek aan 

energie/weerstand > onvermogen



1Korinthe 15

43 ... Er wordt gezaaid in zwakheid, 
er wordt opgewekt in kracht.

Gr. dunamis (vergl. dynamo, dynamiet)
• bruisend, vitaal



1Korinthe 15

44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid...

Gr. SOMA PSUCHIKON

▪ vergl. psycho-somatisch (psychosomatiek)
▪ lichamelijke toestand wordt aangestuurd 

en beheerst door de 'psyche’ 
• Spr.17:22:

"een vrolijk hart 
bevordert de genezing"

• "... maar een verslagen geest 
doet het gebeente verdorren."



1Korinthe 15

44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid...

"de ziel is in het bloed" (Lev.17:11)
▪ de mens is uit de aardbodem 

(= adamah > dam (= bloed)



1Korinthe 15

44 ... er wordt een geestelijk lichaam opgewekt...

Gr. SOMA PNEUMATIKON

▪ opstandingslichaam wel "vlees en beenderen 
(Luc.24:39)...

▪ ... maar geen "vlees en bloed" (1Kor.15:50)
▪ waar en hoe de geest wil zijn, daar is het 

lichaam (Joh.20:19, 26) 





1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens 
ontvangt niet de dingen van de geest van God...

we hebben allemaal een 'ziels lichaam',
maar NIET iedereen is een 'ziels mens''
▪ een ziels mens is ziels geöriënteerd

• 'ziel' = psyche: 
sensaties/emoties veroorzaakt door de zinnen 



1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens 
ontvangt niet de dingen van de geest van God...

geest = per definitie: onzichtbaar
▪ geloof is uit het horen (Rom.10:17)



1Korinthe 2

14 ... want het is hem dwaasheid 
en hij kan het niet kennen 
omdat het op een geestelijke wijze 
kritisch wordt beoordeeld.

Gr. ANAKRINO = kritisch beoordelen
▪ onderzoek (Hand.28:18)
▪ navraag doen (1Kor.10:25)
▪ nagaan (Hand 17:11)



1Korinthe 2

15 De geestelijke [mens] echter 
beoordeelt kritisch alle dingen...

de 'pneumatische' mens zoekt de waarheid:
▪ hij wil (vóór alles) weten - niet voelen
▪ hij checkt, gaat na, onderzoekt





1Korinthe 15

44 ... Indien er een ziels lichaam is, 
dan is er ook een geestelijk lichaam.

het 'zielse' dient ter introductie van het 'geestige': 
als donkere achtergrond om licht te etaleren



1Korinthe 15

45 Zo ook is het geschreven, 
de eerste mens Adam 
werd tot een levende ziel...

in Genesis 2:7



1Korinthe 15

45 Zo ook is het geschreven, 
de eerste mens Adam 
werd tot een levende ziel...

voor de 5e keer in Genesis sprake van 
'ziel' - eerder gebruikt voor de dieren
(1:20,21,24,30)



1Korinthe 15

45 ... de laatste Adam
tot een levendmakende geest.

▪ Hij heet 'Adam' omdat Hij de mens(heid) 
representeert en insluit (15:22);

▪ Hij heet 'de laatste' ("de tweede mens"; 15:47) 
omdat Hij de definitieve 'versie' is



1Korinthe 15

45 ... de laatste Adam 
tot een levendmakende geest.

▪ zoals via "de eerste Adam" de dood 
doordrong tot alle mensen (Rom.5:12), 
zo dringt via de laatste Adam het 
LEVEN door tot alle mensen (15:22)



1Korinthe 15

46 Maar niet eerst het geestelijke, 
maar het zielse,
vervolgens het geestelijke.

het 'zielse' (vergankelijk, oneer, zwak) 
is geen 'bedrijfsongeval' maar DESIGN! 


