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Om te zingen:
Opw. 481
Opw. 501
Opw. 343
Om te lezen:
2 Korintiërs 4:16
1 Korintiërs 6:19-20
1 Korintiërs 15:50-53

Voor het gebed:
Ook al zijn we een tempel
van de Heilige Geest, we zijn
ook als een vergiet: vol
gaten. In de loop van de tijd
is het alsof de Geest uit je
‘weglekt’. Het is daarom
goed om telkens weer te
vragen of God je wil
vervullen met de Heilige
Geest. Je kunt hier zelf om
vragen, maar het kan ook
heel helpend zijn als anderen
met jou hiervoor bidden.
Het ministrygebed is een
middel dat God gebruikt om
onze innerlijke mens, ons
endoskelet, onze geestelijke
ruggengraat, te versterken.
En zo’n versterking hebben
we allemaal nodig,
van tijd tot tijd.
Neem de tijd voor gebed in
kleine groepjes van drie;
twee personen bidden voor
een derde. Je rol als bidder
en ontvanger wisselt telkens

‘Weet u niet dat uw lichaam een TEMPEL is!’
‘Jouw lichaam is een tempel’, zegt Paulus. (1 Kor. 6:19) Het lijkt erop dat steeds meer mensen in
onze tijd er ook zo over denken. We leven in een typische lichaamscultuur: sporten, botox,
tattoos, diëten, make up en mode. Mensen hebben er veel geld, moeite en tijd voor over om hun
lichaam op te pimpen, en om het proces van veroudering te stoppen. Daarnaast is er een andere
trend. Mensen vinden het steeds moeilijker om de dood een plek te geven. Uit onderzoek blijkt
dat vooral jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud geloven in een leven na de dood, in de vorm van
reïncarnatie. Wat zegt Paulus over wie wij zijn als mens, inclusief ons lichaam. En wat gebeurt er
met ons lichaam als Jezus terugkomt?

1. Wat bedoelt Paulus met de ‘uiterlijke’ en ‘innerlijke’ mens?
‘Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze UITERLIJKE mens, toch
wordt de INNERLIJKE mens van dag tot dag vernieuwd’ (2 Korintiërs 4:16)
Je zou denken dat Paulus met ‘uiterlijke mens’ alleen ons lichaam bedoelt, dat steeds meer
gebreken gaat vertonen en uiteindelijk vergaat. Maar dat ligt toch echt anders! De term ‘uiterlijke
mens’ duidt de héle mens aan, lichaam en ziel. Maar dan wel de mens zonder God.
Exo-skelet
Schaaldieren zoals krabben en kreeften hebben een exo-skelet, een buitenskelet. Ik
gebruik de term exo-skelet om duidelijk te maken wat Paulus bedoelt met de
‘uiterlijke [exo] mens’. Volgens hem zijn de meeste mensen ‘uiterlijke mensen’. De
‘schaal’ van hun bestaan – denk aan de schaal van een kreeft of een krab – wordt langzaamaan
ingedrukt. Het door hen opgebouwde leven, hun exo-skelet, lijkt van de buitenkant misschien heel
succesvol en stevig, maar hun hele bestaan is alleen maar buitenkant. Aan de binnenkant zijn ze
leeg. Hun leven en lichaam is fragiel en tijdelijk, en op weg naar de dood. Dat komt omdat er een
bepaalde kracht op hen inwerkt, maar zonder dat het exo-skelet van binnenuit wordt gesteund.
De wereld waarin we leven, is niet neutraal. Er is een sterke kracht werkzaam die mensen in de
greep heeft. Paulus noemt dat de kracht van de zonde. Dat was in de stad Korinthe ook zo. Er was
bijv. sprake van porneia onder christenen (1 Kor. 6:18). Daar komt ons woord ‘porno’ vandaan, in
de Bijbel een breder begrip, namelijk incest, hoererij, overspel. De mensen met alleen een exoskelet denken het zich teweerstellen tegen die negatieve kracht, die zonde, zelfstandig aan te
kunnen. Daar hebben ze God niet voor nodig.
Endo-skelet
Volgelingen van Jezus zijn twee ‘skeletten’ tegelijk, niet maar één. Aan de buitenkant
zijn ze een exo-skelet, net als alle andere mensen. Ook christenen staan bloot aan de
zwaartekracht van de zonde, die probeert hen naar beneden te trekken. Weg van het
licht, richting de schemer of zelfs naar ronduit duistere plekken. Maar behalve een uiterlijke mens,
een exo-skelet, zijn christenen óók een ‘innerlijke’ mens. Of in onze beeldspraak: ze zijn nóg een
skelet: een endo-skelet.. Een endo-skelet bevindt zich binnenin het lichaam. Dit endo-skelet is niet
zo duidelijk zichtbaar als het exo-skelet. Deze innerlijke mens is niet tijdelijk, en vergaat niet.
Van dag tot dag vernieuwd
Integendeel: hij wordt geleidelijk aan vernieuwd, elke dag een beetje meer.
Hoe kan dat? Door de kracht van de Heilige Geest.
Het endo-skelet zorgt ervoor dat ons leven steeds minder makkelijk en steeds minder vaak wordt
ingedrukt door de zonde. De Heilige Geest laat al iets zien van de toekomst, van de jongste dag,
wanneer God de hele schepping zal vernieuwen.
Tussentijd
Wij leven in de tussentijd en zijn burger van twee tijdperken, van twee invloedssferen tegelijk.
Aan de ene kant maken we deel uit van deze ‘oude’ wereld, het oude tijdperk. We zijn uiterlijke
mensen, exo-skeletten. We hebben een sterfelijk lichaam, en we hebben te maken met de kracht
van de zonde die druk op ons uitoefent en aan ons trekt.
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In hoeverre ben je
beïnvloedt door de
lichaamscultuur van
sporten, tattoos, diëten,
mode, jong willen blijven?
En wat heeft God daarmee
te maken?

Maar aan de andere kant maken we ook al deel uit van Gods nieuwe wereld, van zijn Koninkrijk
dat komt. We zijn niet meer in de ban van de zonde, we zijn er geen slaaf meer van. Door het
werk van de Geest zijn wij nu al ‘één met Christus, een nieuwe schepping’ (2 Kor. 5:17). Anders
gezegd: dankzij de Heilige Geest zijn wij niet alleen maar een uiterlijke mens, een exo-skelet.
Maar we zijn ook een innerlijke mens, een endo-skelet. Geleidelijk aan verandert de Heilige
Geest ons denken, onze verlangens en onze emoties … ‘weet u niet dat uw lichaam een TEMPEL
is van de Heilige Geest, die in u woont…?’
De ‘uiterlijke mens’, ons exo-skelet vergaat
Als Joodse geleerde was
Een kreeft groeit door zijn oude exo-skelet af te schudden. Wij moeten ook ons oude exo-skelet
Paulus diep geworteld in het afschudden. Wat we dan nog over hebben is onze innerlijke mens, het endo-skelet. Na ons
OT, waarin de mens ook
overlijden is onze innerlijke mens bij Christus. In zijn nabijheid zal het proces van vernieuwing
altijd lichaam is – en hij niet vast nog doorgaan!
slechts een lichaam heeft,
Maar stel je voor dat Jezus terugkomt als wij nog leven, wat gebeurt er dan met ons?
zoals in het Griekse denken. 2. Wat gebeurt er met ons als Jezus terugkomt? (1 Kor. 15: 50-53)
Hoe denk jij daarover? Wat 1 Korintiërs 15 is hét hoofdstuk dat gaat over de opstanding uit de dood. Paulus noemt dit een
is het verschil?
een ‘geheim’, een mysterie dat lange tijd nog onduidelijk was, maar dat nú door God is onthuld.
Toch gebruikt Paulus beeldtaal om het uit te leggen, nl. het beeld van andere kleren aantrekken.
Praat eens met elkaar door Op de jongste dag zullen wij onze oude kleren uittrekken, en de nieuwe kleren aandoen. Deze
over het onderscheiden van kleding komt van buitenaf tot ons, als een geschenk. Wij hebben dit omkleden nodig. Waarom
je exo- en je endo-skelet.
‘moet’ dit gebeuren? Stel je voor dat Jezus terugkomt terwijl wij nog leven – waarom kunnen wij
Wat herken je hiervan in je dan toch niet blijven zoals we nu zijn?
eigen leven?
“Midden in het leven / zijn wij door de dood omgeven”.
Hoe heb je ervaren dat de Zo legde Luther het uit. Terwijl wij leven, zijn wij óók - of ook al - door de dood aangetast. In
zonde druk uitoefent, of je onze sterfelijkheid en vergankelijkheid, in ons lijden, rouwen, gemis, ziekten, beperktheid waar
‘omlaag’ trekt?
uiteindelijk geen kuur of dieet of fitness tegen opgewassen is. Ook leven wij vaak niet zoals God
Wanneer merk je iets van je dit graag wil , hierin zijn wij door de dood aangetast. Deze ‘dood’ wordt veroorzaakt door de
‘geestelijke ruggengraat’?
aantrekkingskracht van de zonde, waaraan wij ons helaas nooit volledig kunnen onttrekken.
We zullen allemaal veranderd worden
Porno, verkrachtingen,
‘Wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. (vs 50)
incest, overspel; uit de
‘Vlees en bloed’ is ons exo-skelet, de uiterlijke mens die zich niet laat leiden door de Heilige
#metoo onthullingen komt Geest. Als Jezus terugkomt, dan zal die uiterlijke mens verdwijnen, dan zullen wij ‘veranderen’
actueel naar buiten hoe de (vs 52). Onze innerlijke mens, ons endo-skelet, zal onvoorstelbaar krachtig worden aangeraakt,
lichaamscultuur slachtoffers en getransformeerd door de kracht van de Heilige Geest. Onze geestelijke ruggengraat zal in
maakt. Lees 1 Kor. 6: 18
een split second worden vervolmaakt. Dan zijn wij ten volle tempel van de Heilige Geest, de
Hoe kunnen we onszelf of
plaats waar God woont door zijn Geest (Ef. 2:22)!
onze kinderen ruggegraat
Vergiet
geven?
Maar nu zijn we nog als een vergiet: vol gaten. Dat is de reden waarom je
telkens opnieuw moet vragen om de vervulling met de Heilige Geest. Want
In 1 Kor. 6:20 staat …bewijs in de loop van de tijd is het alsof de Geest uit je ‘weglekt’. Daarom mogen
God eer met uw lichaam…. we altijd weer bidden om de vervulling met de heilige Geest.
Hoe kun je God eren met je God wil hier wonen
lichaam? Welke
Het jaarthema heeft dus ook te maken met ons eigen lichaam! Nu al ben je een tempel van de
voorbeelden kun je uit de
Heilige Geest die in je woont, Hij maakt ons tot ‘innerlijke’ mensen met een geestelijke
Bijbel noemen? Hoe maak jij ruggengraat, die elke dag een beetje steviger wordt waardoor we steeds minder diep ingedrukt
dat zelf praktisch in je leven? worden door de zonde. Wij zijn een nieuwe schepping. Toch is er nog steeds de zwaartekracht
van de zonde en de dood. We leven in een tussentijd, een tussenfase, en dat levert spanning en
Als Jezus komt zullen we in strijd op. Strijd tussen aan de ene kant het vergankelijke exo-skelet dat onder leiding staat van
één tel veranderen in en
onze eigenwijze wil – van ons ‘vlees’ (Gal. 5:13-22). En aan de andere kant het meer onzichtbare
bekleed worden met een
endo-skelet dat onder leiding staat van de Heilige Geest. Die strijd, die tegenstrijdigheid, die
‘onsterfelijk lichaam’ ( 1 Kor. tegenspraak zal tot een oplossing komen op de dag van Jezus’ terugkomst, als we volledig
15: 54 BGT) Hoe ervaar jij
veranderd en nieuw worden.
deze belofte? Verlang je
naar de komst van Jezus?

