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HET VERHEERLIJKTE LICHAAM VAN DE HEILIGENIn deze brief zullen we het verheerlijkte lichaam van de heiligen bespreken,  hoe het zal  zijn en de vele wonderbare dingen aangaande hetzelve! – Maar eerst zullen we het fysieke lichaam en de geest bespreken. – In Math. 22:32 heeft Jezus gezegd, "God is niet een God der 
doden, maar der levenden!" Velen heiligen rusten voor eeuwig met Hem. – Men kan het lichaam of de geest eigenlijk niet eens verwoesten.  Alleen God kan dit doen indien Hij daarvoor kiest! (Math. 10:28) "Met andere woorden doet er niet toe wat men het lichaam kan aandoen, de  Heer kan het  in  perfecte  vorm terug brengen!  –  En zover  het  de  geest  betreft,  men beschikt  over  geen enkele  wijze  om het  te  kunnen  verwoesten. Het is in Gods Handen!"

"Men heeft geleidelijk aan een feit tot stand gebracht. – Wanneer de mens in onze generatie het atoom begon te splitsen ontdekte  
hij  de onvernietigbaarheid van de materie en het  behoudt van energie.  De vorm van het  originele  veranderde,  maar niets  was 
verloren.  Het  bestond uit  gassen of  assen maar dan in een andere vorm!" Met  het  splitsen van het  atoom kan de materie  immers ontbonden worden, maar was het vernietigd? – Er werden meer experimenten uitgevoerd. – Het bleek dat wanneer de materie oploste, het in  de vorm van energie opnieuw verscheen! – Einstein gaf het een formule die zo vertrouwd is geraakt – E = MC2 – Verdere experimenten toonden  aan dat energie in materie terug veranderd kan worden! – Niets was voor altijd verloren! – "De mens had de macht om materie in energie te 
veranderen en vice versa, maar hij kon het niet scheppen of vernietigen! – Het is duidelijk, materie en energie kunnen niet vernietigt  
worden!" – "Wat dan, indien het leven en het menselijk bewustzijn welke op een oneindig veel hoger vlak liggen, dan dood materie – kan het  vernietigd worden? Nee! De vorm van het bestaan veranderd, maar de lichamelijke dood kan en zal de menselijke geest niet vernietigen! Het  bestaat nog steeds!" –  Als u een gelovige bent,  zal het natuurlijk met de Heere Jezus rusten! Degenen die niet gelovig zijn zullen  
vanzelfsprekend in de verblijfplaats van de duisternis leven. – Met andere woorden doet het er niet toe wat er met het lichaam gebeurt; verbrand tot as, of etc., de Heere Jezus kan het verheerlijkt terugbrengen en uw persoonlijke geest er wederom in terugplaatsen – (Openb.  20:12-15) Alzo zelfs degenen die onthoofd waren, God bracht hen weer bij elkaar terug en zij stonden voor Hem! (Vers 4) –  "En wij die in 
leven zijn zullen met hun in een moment, in een ogenblik veranderd worden en opgenomen worden om voor altijd met de Heere te 
wezen!" – (I Kor. 15:51-58) – I Thess. 4:13-18) – "De reden dat de wetenschappers in staat waren dit te ontdekken was dat de Bijbel het al  lang geleden voorspelde! – Plus dat, overeenkomstig Gods Woord de mens de aarde kan proberen te verwoesten, maar hij kan het niet. En zelfs  de Heer Zelf zal de aarde volledig reinigen en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde uit het oude voortbrengen!" (Wees er zeker van en lees II  Petr. 3:10-13 – Openb. 21:1, 5) – "Alzo zullen we uit ons oude lichaam tot in een nieuw lichaam verandert worden!" "Laat ons nu verder gaan met het bespreken van het opgestane of verheerlijkte lichaam. – I Kor. 15:35-58 beschrijft de veranderingen en het  verheerlijkte lichaam perfect.  Paulus zei,  "Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid; een geestelijk lichaam wordt er opgewekt." Hij 
beschrijft verder, "wij zijn levendmakende geesten en gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het  
beeld des hemelsen dragen." – "In de eerste opstanding zullen alle heiligen met elkaar verheerlijkt worden." (Rom. 8:17)  – De heiligen zullen stralen als de glans van de sterren! (Dan. 12:2-3) De heiligen zullen met glorie bekleed zijn, shekina licht! De glorie van Jezus is prachtig  wit licht dat schijnt gelijk de zon. (Math. 17:2) Daar zou een prachtige blauwe en ook andere kleuren in dat ene witte licht kunnen zijn! Het is zo  prachtig en helder dat de natuurlijke ogen er niet naar kunnen kijken! Ps. 104:1-2 zegt, "O Heere, mijn God, Gij bedekt Uzelf met licht als 
met  een  kleed.”  We  zullen  een  kleed  van  glorie  hebben!"  Zijn  bedekkende  kleed  is  zo  wit  als  sneeuw!"  (Dan.  7:9)  –  Zelfs  de verdrukkings heiligen zijn met een wit licht bekleed. (Openb. 7:9-14) – Ook zegt het, “Die overwint zal bekleed worden met witte klederen.”  (Openb. 3:4-5) Kennelijk is het een prachtig zacht gloeiend magnetisch en adembenemende bekleding. – In feite zullen we net als de heilige engelen zijn, zelfs gelijk aan het lichaam van Jezus! – In I Joh. 3:2, "Want wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen:  want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is!" – Door het bestuderen van de lichamelijke activiteiten van Jezus na Zijn opstanding kunnen we ook iets  over  de  aard  van  het  verheerlijkte  lichaam  begrijpen.  Jezus  lichaam  kon  naar  believen  onderworpen  of  niet  onderworpen  zijn  aan  de  zwaartekracht, zoals we dat bij Zijn hemelvaart zien. (Hand. 1:9) De heiligen zullen de zelfde kracht hebben, want zij gaan op om de Heere in de  lucht te ontmoeten. Het verheerlijkte lichaam zal met betrekking tot het reizen over onmiddellijke transportatie beschikken!  Filippus bewees dit zelfs voordat hij was verheerlijkt." (Han. 8:39-40) – De verheerlijkte heilige zal als de zelfde persoon herkend worden, zoals hij of zij  op de aarde geleefd had! – De discipelen herkende Jezus toen Hij aan hen verscheen. (Joh. 20:19-20) – Paulus zei, "We zullen bekend staan  gelijk we gekend zijn!" "Men zal instaat zijn het lichaam als tastbaar te voelen, toch zal het verheerlijkte lichaam instaat zijn om dwars door hout, steen of enig andere materiaal heen te gaan. – Hoewel de deuren gesloten waren, verscheen Jezus door de muren heen! (Joh. 20:19) Want herinner  
dat het zegt dat als Hij in de opname verschijnt wij Hem gelijk zullen wezen! (1 Joh. 3:2)  – De heiligen zullen nooit meer pijn of ziekte voelen! En zullen helemaal geen voedsel, rust, slaap en ook maar zelfs het ademhalen van node hebben. – O ja, we kunnen daaraan toevoegen  dat indien een heilige zou willen eten, dat mogelijk is. (Math. 26:29) – "Want we zijn volmaakt in Hem!" – Ook zullen we met betrekking tot de  zaken van de Heer instaat zijn te verdwijnen en ergens anders weer te verschijnen! – De heiligen zullen altijd een bruisende vreugde en grote  extase  voelen.  –  Een  vervulling  die  verder  zal  gaan  dan  enige  sterfelijke  woorden  ook  maar  kunnen  beschrijven!  –  "Boven  al,  is  het 
verheerlijkte lichaam niet aan de dood onderworpen; want we zullen als de engelen zijn en niet kunnen sterven. Ons bloed zal  
verheerlijkt licht worden. – Onze beenderen en vlees zullen van leven gloeien!"  – "Ook doet het er niet toe hoe oud een persoon in dit leven was, hetzij 80, 100 of zelfs als de Oud Testamentische heiligen, zoals Adam 900 jaar oud was (Gen. 5:5), de persoon zal terug gebracht  worden tot in de bloei zijns levens, of ongeveer de leeftijd van Jezus (30 of 33) of zelfs jonger. De lichamen van de heiligen zullen nooit meer  verouderen!" – "Herinner dat toen de vrouwen het graf waar Jezus opgestaan was ingegaan waren, zij een engel ontmoeten, die werd  
beschreven als een 'jonge man' zittende aan de rechterzijde! (Mark. 16:5) – "Ongetwijfeld was de engel miljoenen of zelfs miljarden 
jaren oud, maar er wordt over hem gesproken als zijnde 'een jongeling' in wit licht gekleed! – De engel was klaarblijkelijk een lange  
tijd voor Lucifer geschapen en leefde met God in de eonen van tijd! – Want het was een belangrijke rol voor hem om daar te zijn en 
kende kennelijk vele geheimenissen van God, van voor de grondlegging der wereld!"  Ik denk dat we genoeg gezegd hebben om dit een goed gezichtspunt te geven. Zal het niet sensationeel wezen om in die staat van licht te zijn en met Jezus in de eeuwigheid te verblijven! Denk  erover na en Prijs Hem! Openb. 21:3-7 In de overvloedige liefde van Jezus,Neal Frisby
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