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Een grote vraag 

In deze brochure gaat het over de opstanding van onze lichamen 

op de jongste dag. Daarover hebben mensen nog wel eens vragen. 

Hoe kunnen lichamen, die na lange tijd al helemaal zijn verteerd, 

weer opstaan uit  het graf? Bovendien zijn er nogal wat lichamen, 

ook van gelovigen, verbrand. Als er niets meer van ons lichaam 

overblijft, hoe kan mijn lichaam dan toch uit de dood weer 

opstaan?   

 

Dat is inderdaad voor velen een grote 

vraag. Het is zelfs een tijdje zo 

geweest, dat mensen die bang waren 

voor God, hun lichaam lieten 

verbranden en de as uitstrooien over 

de zee. Dan kon God hen hopelijk 

niet meer terugvinden en bleven ze 

uit handen van het oordeel. Mensen 

die vandaag de dag kiezen voor 

crematie, waaronder ook christenen, 

doen dat (vrijwel) niet meer vanuit 

deze motieven. 

 

 

Lichamelijke identiteit 

Hoe kunnen we nu bovenstaande vraag beantwoorden? Dan 

moeten we het hebben over lichamelijke identiteit. Waarin ligt 

onze lichamelijke identiteit? Ligt die in de specifieke materiële 

deeltjes, waarmee ons lichaam is opgebouwd? Dat zou de eerste 

gedachte kunnen zijn. Het is echter niet moeilijk in te zien dat dit 

niet zo is. Veel van ons materiële lichaam wordt in de loop van ons 

leven al een paar keer vervangen. Onze haren groeien steeds weer 

aan als we ze afknippen. Hetzelfde geldt voor onze nagels. Ook 

ons bloed wordt steeds vervangen en onze huid schilfert af telkens 

als we onder de douche gaan. Kortom: na ongeveer zo’n zeven jaar 

zijn (bijna) al onze cellen wel een keer vervangen. Of dat ook geldt 
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voor hersencellen, daarover is nog discussie. Met andere woorden: 

na een jaar of zeven zijn we materieel gezien een totaal ander 

mens, terwijl we nog wel steeds dezelfde persoon zijn. Dertig jaar 

geleden was ik Bert van Veluw, en ik ben op dit moment nog 

steeds Bert van Veluw, ook al zijn alle deeltjes van mijn lichaam 

inmiddels vervangen. Lichamelijke identiteit heeft dus niet te 

maken met bepaalde specifieke, individuele moleculen of atomen, 

waaruit ik op een bepaald moment ben opgebouwd. Het heeft veel 

meer te maken met het patroon of het design, waarin atomen van 

verschillende soort in mijn lichaam zijn samengebracht. Verder 

heeft onze gehele identiteit natuurlijk ook te maken met onze 

geest, onze ziel en met de relaties die we aangaan. Voor de 

persoon wie ik ben, is het dus totaal niet belangrijk dat ik altijd uit 

precies dezelfde atomen blijf bestaan. 

 

Het schip de ‘Anna’ 

Laat ik dit met een voorbeeld, dat Plato al gebruikte, verder 

verduidelijken. Stel, je hebt een mooi houten schip, genoemd naar 

je vrouw: de ‘Anna’. Op een dag is er een plank kapot. Je vervangt 

deze plank door een nieuwe. Nog steeds is je schip hetzelfde schip: 

de ‘Anna’. Stel nu dat je na lange tijd alles een keer vervangen 

hebt, alle planken van de romp, de mast, de zeilen, enzovoort. 

Toch is het dan nog steeds de ‘Anna’. 

 

Lego-bouwstenen 

Zo is het ook met ons lichaam. Ook al is alle materiaal al een keer 

vervangen, we blijven dezelfde. Het is net als met lego-

bouwstenen. Je kunt een 

huis, een autootje of een 

menselijke figuur van 

die bouwsteentjes 

maken. Stel nu dat je een 

poppetje hebt gemaakt 

van deze speelgoed-

steentjes. Het poppetje 
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bestaat bijvoorbeeld uit een rood steentje van twee nopjes en een 

geel steentje van zes nopjes, enzovoort. Nu zit er bij zo’n doosje 

lego ook altijd een papiertje met een tekening, waarop staat hoe 

zo’n lego-bouwsel in elkaar zit. Stel nu dat je dat poppetje dat je 

gebouwd hebt weer afbreekt, en je doet de legosteentjes in een 

grote bak, waarin nog veel meer van deze steentjes liggen, ook 

veel dezelfden. En stel dat je na verloop van tijd weer datzelfde 

poppetje in elkaar wilt gaan zetten. Dan pak je het 

voorbeeldblaadje uit je bureaula erbij, je pakt de legobak met 

steentjes en je bouwt het poppetje naar het voorbeeld weer precies 

zo in elkaar als de eerste keer. Alleen als je nu uit de grote legobak 

een geel blokje met twee nopjes pakt, weet je vrijwel zeker dat het 

niet precies hetzelfde blokje is dat de eerste keer in het poppetje 

zat. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Het is niet van belang 

wélk geel blokje met twee nopjes je gebruikt, als je maar wel 

precies zo’n zelfde blokje gebruikt. 
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Zo zouden we ons nu ook de opstanding van het lichaam op de 

jongste dag kunnen voorstellen. Ook al is je lichaam helemaal 

verteerd, zijn al je atomen in ‘de grote legobak’ terechtgekomen, 

God kan je wel weer zo ‘in elkaar zetten’ zoals je was. Daarbij 

kunnen we zeggen, dat jouw plaatje, jouw blauwdruk, jouw wezen, 

anders gezegd: jouw ziel al bij God in de hemel was. Na je dood 

ging je ‘plaatje’, de identiteitsdrager van je hele persoon naar 

lichaam en geest, naar God en bij de opstanding zet God je bij 

wijze van spreken, ook materieel weer zo in elkaar zoals je was. 

Dan maakt het niet uit of God nu precies die moleculen neemt, die 

jouw lichaam vormden toen je nog op aarde leefde. We hebben 

namelijk gezien, dat die na zeven jaar leven op aarde ook al 

vervangen waren. Het maakt voor je lichamelijke identiteit alleen 

maar uit dat het wel dezelfde soort moleculen zijn, en dat ze in een 

bepaald uniek patroon worden samengesteld. Dát bepaald je 

identiteit. Bovendien zullen we een verheerlijkt lichaam krijgen. 

Dus als iemands lichaam was geschonden, dan zal ook dat weer 

geheeld worden, en zelfs meer dan dat. 

 

En als je gehandicapt geboren bent? 

Daarbij kunnen we ons afvragen of iemand met een handicap niet 

juist die persoon is geworden door zijn handicap. Met andere 

woorden: bepaalde de handicap niet juist de identiteit van die 

persoon? Zal iemand, die blind geboren is, en dan ineens op de 

nieuwe aarde zal kunnen zien, niet een ‘andere persoon’ zijn? Dat 

zal slechts tot op zekere hoogte het geval zijn, maar dat impliceert 

niet dat zo’n persoon op de nieuwe aarde blind zal moeten blijven 

om dezelfde persoon te zijn. We moeten daarbij namelijk 

bedenken, dat het volmaakte leven in de eeuwigheid geen stilstand 

betekent. Is volmaaktheid niet juist ook dat we ons blijven 

ontwikkelen, zonder dat we hoeven te spreken van ‘beter’? Zo 

zullen we ook allemaal moeten leren omgaan met onze 

verheerlijkte lichamen. 
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De jongste dag 

Kortom: met behulp van het lego-voorbeeld kunnen we 

inzichtelijk maken dat het verteren en materieel totaal uiteenvallen 

van onze lichamen na de dood, geen verhindering is voor onze 

lichamelijke opstanding op de jongste dag. Met eerbied gesproken 

zouden we ons kunnen voorstellen, dat op de jongste dag God 

achter zijn grote legobak zit. Hij pakt het plaatje waarop staat hoe 

we in elkaar zaten, onze blauwdruk, onze ziel, waarin onze hele 

persoonlijkheid, ook voor wat betreft onze lichamelijke identiteit 

ligt opgeslagen. En God pakt uit de grote legobak de blokjes die 

Hij nodig heeft, en zet ons ook lichamelijk weer in elkaar zoals we 

waren en zelfs meer dan dat. Hij heelt ook onze lichamelijke 

gebreken en gebrokenheid. Het maakt daarbij niet uit of God nu 

déze waterstofatoom neemt of een andere, of Hij nu dít gele blokje 

met twee nopjes neemt, of dat andere gele blokje met twee nopjes, 

als Hij er maar een neemt van precies dezelfde soort. Op deze 

wijze kunnen we ons voorstellen dat de volledige lichamelijke 

vertering geen belemmering is voor onze lichamelijke opstanding. 

 

 

Als de graven openbreken 

en de mensenstroom vangt aan 

om de loftrompet te steken 

en uw hofstad in te gaan: 

Heer, laat ons dan niet ontbreken, 

want de traagheid grijpt ons aan. 

 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gisteren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 
(Gez. 769:4,6) 
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Jezus Christus, die net de poorten van de hel heeft verbroken (Hij 

staat erop), verlost Adam en Eva als eersten uit het graf. 

 

Fresco, Chora-kerk, Instanbul 

   
 


