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Wat is een persoon? 
http://www.middletownbiblechurch.org/whatisap/whatip2.htm 

Uit de gelijknamige zondagsschoolreeks: http://www.verhoevenmarc.be/wie-ben-ik.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, een weinig bewerkt, door M.V. 

Inhoud: 
1.  Ik heb een ziel – het zelfbewustzijn 

2.  Ik heb een lichaam – het huis van de ziel 
3.  Ik heb een geest – het God-bewustzijn 

 

1. Ik heb een ziel – het zelfbewustzijn 
In 1 Thessalonicenzen 5:23 gaf Paulus een finale zegen aan de Thessalonicenzen aan wie hij 
schreef: “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen (= apart zetten), en mogen uw 
geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze 
Heere Jezus Christus”. 
In het derde deel van deze reeks zullen we de geest bestuderen, in dit deel bestuderen we de ziel en 
in het volgende deel het lichaam. 
Een woordenboek geeft de volgende definitie van het woord “ziel”: “het gedeelte van het menselij-
ke wezen dat leeft, denkt, voelt en maakt dat het lichaam handelt; het immateriële deel van de 
mens (het deel van de mens dat niet fysisch is en dat onderscheiden is van het lichaam)”. 
Het lichaam van een mens kan gezien, aangeraakt en gevoeld worden (zie 1 Johannes 1:1: de Heer 
Jezus had een echt lichaam). Heb jij ooit een ziel gezien? Heb jij ooit een ziel aangeraakt? Heb jij 
ooit een lichaam gezien dat een ziel bevat (als je daar niet zeker van bent, kijk dan eens in de spie-
gel)? Heb jij ooit een lichaam gezien dat geen ziel bevat (een dood lichaam)? Is er een verschil? 
Het oudtestamentische (Hebreeuwse) woord voor “ziel” is NEFESJ, en het nieuwtestamentische 
(Griekse) woord voor “ziel” is PSUCHE (onze Nederlandse woorden psycho, psychiatrie, psycho-
logie komen allemaal van dit woord). Deze bijbelse woorden voor “ziel” worden op verschillende 
manieren gebruikt: 

1) Heel dikwijls betekent “ziel” in de Bijbel “persoon”. Hierna enkele voorbeelden: 
Handelingen 2:43: “En er kwam vrees over iedereen (of “iedere persoon”, PSUCHE)”. 
Romeinen 13:1: “Ieder mens (of “persoon”, PSUCHE) moet zich onderwerpen”. 
Handelingen 2:41: “ongeveer drieduizend zielen (of “personen”, PSUCHE)”. 
Numeri 31:19: “Ieder die een persoon (of “ziel”, NEFESJ) gedood …”. 
1 Petrus 3:20: “waarin weinige - dat is acht - mensen (of “personen”, PSUCHE) behouden…”. 

2) Dikwijls betekent het woord “ziel” “leven”. Zie de volgende voorbeelden: 
Exodus 4:19: “al de mannen die u naar het leven (of “ziel”, NEFESJ) stonden”. 
Leviticus 17:11: “Want het leven (of “ziel”, NEFESJ) van het vlees is in het bloed”. 
Leviticus 24:18: “een leven (of “ziel”, NEFESJ) voor een leven (of “ziel”, NEFESJ)”. 
Mattheüs 2:20: “want zij die het Kind naar het leven (of “ziel”, PSUCHE) stonden”. 
Mattheüs 6:25: “Wees niet bezorgd over uw leven (of “ziel”, PSUCHE)”. 
Mattheüs 20:28: “Zijn ziel (of “leven”, PSUCHE) te geven tot een losprijs voor velen”. 
Openbaring 12:11: “zij hebben hun leven (of “ziel”, PSUCHE) niet liefgehad tot in de dood”. 
Johannes 10:11: “de goede herder geeft zijn leven (of “ziel”, PSUCHE) voor de schapen”. 

http://www.middletownbiblechurch.org/whatisap/whatip2.htm
http://www.verhoevenmarc.be/wie-ben-ik.htm
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3) Soms (in het bijzonder in het Oude Testament) wordt het woord “ziel” op eigenaardige en 
vreemde manieren gebruikt. Hier enkele voorbeelden: 
a. Het wordt gebruikt voor dieren: 

Genesis 2:19: “zoals Adam elk levend wezen (of “dier”, NEFESJ) noemen zou”. (Zie ook Ge-
nesis 1:21, 24). 
Openbaring 16:3: “En elk levend wezen (of “dier”, NEFESJ) in de zee stierf”. 

b.  Het wordt gebruikt voor een dood lichaam: 
Numeri 9:7: “het dode lichaam (of “ziel”, NEFESJ) van een mens”. (Zie ook Leviticus 21:11 en 
Numeri 19:13). 
Noot: In het Nederlands zouden we een dood lichaam nooit een “ziel” noemen, en een dier 
noemen wij niet een “ziel” maar veeleer een “schepsel”. De Hebreeuwse en Griekse woorden 
voor “ziel” hebben een bredere betekenis en verschillen daardoor soms van ons Nederlandse 
woord voor “ziel”. 

4) Het woord “ziel” wordt in de Bijbel soms gebruikt om het onstoffelijke deel te beschrijven van 
de mens, gelijkend op de woordenboekdefinitie die we eerder gaven: “het gedeelte van het mense-
lijke wezen dat leeft, denkt, voelt en maakt dat het lichaam handelt; het immateriële deel van de 
mens (het deel van de mens dat niet fysisch is en dat onderscheiden is van het lichaam)”. Een goed 
voorbeeld hiervan is Mattheüs 10:28: 
“En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel (PSUCHE) niet kunnen doden, 
maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel (PSUCHE) als lichaam te gronde kan richten 
in de hel” 
Antwoorden overeenkomstig Mattheüs 10:28 – “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam 
doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als li-
chaam te gronde kan richten in de hel”: 

De ziel maakt geen deel uit van het lichaam. 

De ziel is onderscheiden en afgezonderd van het lichaam. 

Het is mogelijk voor mensen het lichaam te gronde te richten. 

Het is niet mogelijk voor mensen de ziel te gronde te richten. 

Het is voor God mogelijk de ziel te gronde te richten in de hel. 

Het is voor God mogelijk het lichaam te gronde te richten 

Het is mogelijk voor een chirurg het lichaam te doden. 

Het is niet mogelijk voor een chirurg de ziel te doden. 

We zouden mensen niet moeten vrezen. 

We zouden de duivel niet moeten vrezen. 

We zouden God moeten vrezen (een goede en gezonde vrees voor de Heer). 
 
Stel je voor dat je been moet geamputeerd worden (en voor sommige mensen is dit noodzakelijk). 
Zou deze operatie een deel van je ziel wegnemen? Zou je dan nog steeds dezelfde persoon zijn of 
10% minder deze persoon? Stel je voor dat ook je andere been moet geamputeerd worden, zou je 
dan nog steeds dezelfde persoon zijn vanbinnen? Stel dat ook je armen moeten geamputeerd wor-
den, zou dat dan je ziel veranderen die in je lichaam leeft? 
Veronderstel dat je geopereerd wordt en de chirurg opent je borstkas. Hij ziet je longen, je hart, je 
lever en andere inwendige organen. Denk je dat de chirurg je ziel zou zien? Waarom wel of waarom 
niet? 
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Veronderstel dat je een orgaantransplantatie ondergaat; zou je dan een ander persoon zijn na de ope-
ratie? Veronderstel dat je een hersenbeschadiging oploopt door een auto-ongeval, zodat je niet goed 
meer kan praten, zou dat dan je innerlijke persoon aantasten? 
Stel dat je sterft, zou de dood dan een eind maken aan het bestaan van je ziel? Zou je ziel samen met 
je lichaam sterven? Alhoewel je lichaam dood is, zou jij (de persoon die jij bent) dan verder blijven 
leven? 

Als een mens sterft, wat gebeurt er dan met de ziel (Genesis 35:18)? Ze verlaat het lichaam. 
Wat zag Johannes in Openbaring 6:9? “De zielen van hen die geslacht waren”. Hebben mensen hun 
lichamen gedood? Jazeker! Hebben mensen hun zielen gedood? Nee! 
Zie Openbaring 20:4: wat gebeurde met de onthoofde mensen en hun hoofden die Johannes zag? 
“Zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus”. Waren hun zielen gedood 
of vernietigd? Gedood! 
De mens heeft een ziel die voor altijd blijft verder leven, ofwel in de hemel ofwel in de hel. Een ziel 
kan niet gedood worden maar ze kan wel verloren gaan of schade lijden: “Want wat baat het een 
mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn aan zijn ziel schade lijdt?” (Mattheüs 16:26). 
Als je alles zou kunnen hebben  wat je wilt in de hele wereld, zou dat dan een eeuwigheid in de hel 
waard zijn? Uiteraard niet. Hoe noemt God een persoon die zorgzaam is voor dit leven maar niet 
voor de eeuwigheid (Lukas 12:19-20)? Een dwaas! Een ziel kan te gronde gericht worden (in de 
hel, Mattheüs 10:28), maar wat anders kan gebeuren met een ziel (Hebreeën 10:39; 1 Petrus 1:9)? 
“De zaligheid [= redding] van uw zielen”. Is dat met uw ziel gebeurd? 
Aan wie behoort de ziel van elk mens toe, volgens Ezechiël 18:4? De ziel van elk persoon behoort 
toe aan God! 
Wie alleen kan dan de ziel van een mens te gronde richten of redden? God. 
Omdat we een ziel hebben, hebben we een zelfbewustzijn. Wij zijn ons erg bewust dat wij perso-
nen zijn, dat we leven, dat we leven in een echte wereld met echte mensen en dat we wonen in een 
echt lichaam dat kan zien, horen, voelen en ruiken. Er was een tijd (waarschijnlijk een erg korte 
tijd) dat Adam louter een LICHAAM was, gemaakt uit het stof van de aardbodem. Hij was zich nog 
niet bewust dat hij een levend persoon was. Maar God “blies de levensadem in zijn neusgaten; zo 
werd de mens tot een levend wezen” (of “persoon” of “ziel”, NEFESJ; Genesis 1:7; zie 1 Korinthi-
ers 15:45). Hij werd een levende, zelfbewuste persoon, geschapen door God. 
De rijke man in Lukas 12:19 was erg bewust van zichzelf, zijn leven en zijn bezittingen. Hij kon 
zelfs tot zichzelf praten (vers 19). Hij had grote verlangens en aangename plannen. Hij was een per-
soon met gevoelens en gedachten en keuzes, net zoals jij en ik. Er was echter één ding waarvan hij 
zich niet bewust was en waarvoor hij niet gevoelig was. Hij was niet gevoelig voor de eeuwige 
nood van zijn eigen ZIEL (zie Lukas 12:20). Hij was een “ZIELSE” mens (de Bijbel noemt dit een 
“NATUURLIJKE MENS” - 1 Korinthiërs 2:14; Judas 19), geen “GEESTELIJKE MENS”. Ben jij 
enkel gevoelig voor de dingen van mensen of ben jij ook gevoelig voor de dingen van God? 
De ziel van de mens is de zetel van ’s mensen gevoelens, emoties en verlangens. Volgens de Bijbel 
kan de ziel verlangen (1 Samuël 2:16), haten (2 Samuël 5:8), liefhebben (Hooglied 1:7), zich ver-
heugen (Jesaja 61:10), zich benauwd voelen (Genesis 42:21), rouwen (Job 14:22), bedroefd zijn 
(Markus 14:34), enz. Wat doet de ziel (HSV: “de mens”, NEFESJ) nog (Ezechiël 18:4)? Sterven! 
En het gevolg daarvan is de doodstraf! Maar de levende God is in staat de ziel te redden van de per-
soon die zondigt! 
Voor de gelovige is de ziel ook een onderwerp van strijd (zie 1 Petrus 2:11). Er is een constante 
strijd gaande (zie ook Galaten 5:17). Er zijn dingen die de ziel bevestigen en versterken (Handelin-
gen 14:22), en er zijn dingen die de ziel verontrusten (Handelingen 15:24). 
In 3 Johannes 2 leren we iets uiterst interessant over de ziel van een gelovige met de naam Gaius. 
Blijkbaar had Gaius bepaalde ernstige lichamelijke problemen en de apostel Johannes bad voor zijn 
fysieke gezondheid. Johannes zei: “Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond 
bent, zoals het uw ziel goed gaat”. Met de ziel van Gaius was het goed! Gaius genoot innerlijke 
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gezondheid. Hij was een gezonde gelovige, gezond vanbinnen! Het was Johannes’ gebed en wens 
dat het Gaius in alles goed zou gaan en hij gezond zou zijn, zowel aan de buitenkant (lichaam) als 
aan zijn binnenkant (ziel). 
Beschouw deze vraag: Wat zijn sommige dingen waarmee jij je lichaam voedt (gezond voedsel, 
junk food, vitamines, enz.)? Wat zijn sommige dingen waarmee jij je ziel voedt?  
Om fysiek gezond te zijn moeten wij ons voeden met de juiste dingen. Zo ook met betrekking tot de 
ziel. Vergelijk 1 Timotheüs 4:7-8: “Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen 
uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is 
nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven 
heeft”. Hoeveel zorg besteed jij aan je ziel? 

 

2. Ik heb een lichaam – het huis van de ziel 
Je lichaam is een wonderbaarlijk levend organisme dat samengesteld is uit miljarden en miljarden 
levende cellen. Er zijn meer cellen in jouw lichaam dan er mensen zijn in de wereld! Dit zijn de 
bouwstenen van het lichaam, en elke cel, alhoewel erg klein, is een enorme complexe wereld. Van-
daag zijn wetenschappers in staat om heel sterke elektronenmicroscopen te gebruiken om nog die-
per in de wonderlijke cel te kijken. Zoals één wetenschapper heeft gezegd: “Het zou verbijsterend 
geweest zijn voor de vroege biologen om dit te zien. Zij hadden er geen idee van dat de cel zo prop-
vol zit met wonderlijke dingen. De cel is gebleken een MICRO-UNIVERSUM te zijn” (National 
Geographic, sept. 1976, p. 358). 
De Bijbel verklaart dat het leven van het vlees in het bloed is (Leviticus 17:11). Het bloed brengt 
levengevende zuurstof en voedingstoffen in elk deel van het lichaam! Er is ongeveer 5 à 6 liter 
bloed in een gemiddeld volwassen lichaam. Dit bloed circuleert door 100.000 km bloedvaten die 
elk deel van het lichaam bereiken. Dit is 2,5 maal de omtrek van de aarde (als alle bloedvaten - ade-
ren, slagaderen, haarvaten - achter elkaar zouden gelegd worden). 
 

 
Doorsnede van het hart 

 
De meest efficiënte pomp in de wereld is verantwoordelijk om het bloed permanent te laten circule-
ren doorheen het lichaam. Het hart slaat gewoonlijk 70 à 75 maal per minuut. Elke dag pompt het 
hart 7000 à 8000 liter bloed doorheen het lichaam. Bovendien blijkt het hart nooit moe te worden en 
wordt er gedurende het hele mensenleven nooit een rustperiode ingelast. Veronderstel dat je je 
wasmachine altijd door zou laten draaien, hoe lang denk je dat dit zou duren? 
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De beenderen zijn het structurele staal en ge-
wapend beton van het menselijke lichaam. Ze 
steunen het lichaam zoals een stalen gebint een 
torengebouw ondersteunt, en ze beschermen 
de vitale organen zoals de stenen of betonnen 
wanden van een gebouw zijn bewoners be-
schermt. 
Een volwassene heeft 206 afzonderlijke been-
deren. Ook binnen de beenderen is er een ver-
bluffende bloedaanmaakfabriek. Bloedcellen 
worden binnenin de beenderen (het beenmerg) 
gemaakt. Iedere seconde worden in mijn been-
deren 2,4 miljoen nieuwe bloedcellen aange-
maakt. 

Er zijn meer dan 600 spieren in mijn lichaam, en deze, samen met vele perfect ontworpen pezen en 
gewrichten, staan een mens toe zijn armen, benen en lichaam te bewegen met een verbluffende co-
ordinatie. Voor een baseball speler lijkt het gericht slaan en vangen van een bal niet zo moeilijk 
(met wat praktijkoefeningen) maar in feite vereist dit een verbazingwekkende coördinatie van vele 
lichaamsdelen tegelijk. Denk jij dat wetenschappers een machine of robot zouden kunnen bouwen 
die zoiets aankan? 
Het lichaam bevat ook een wonderlijk afvalverwijderingssysteem en een vloeistofzuiveringssys-
teem. De nieren, bijvoorbeeld, zijn het verbluffendste zuiveringssysteem in de wereld. In de cyclus 
van een dag filteren zij 170 liter vloeistof van het bloed om na filtering terug in circulatie te bren-
gen. De nier is opgebouwd uit ca. 600.000 tot 1.000.000 “nefronen” waarin de bloedzuivering 
plaatsvindt. 
Het gemiddelde hoofd bevat ongeveer 120.000 haren. Wie houdt bij hoeveel haren ieder hoofd 
exact telt (Mattheüs 10:30)? De Vader! 
Het zenuwstelsel kan vergeleken worden met een enorm georganiseerd netwerksysteem, dat bood-
schappen van en naar de hersenen brengt. Zenuwimpulsen kunnen een snelheid bereiken van 100 
meter per seconde. 
 
 

 
De hersenen 
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Het zenuwstelsel is verbonden met de meest complexe computer in de wereld: het brein. Deze 1,5 
kg hersenen coördineren de enorme trafiek van boodschappen zo goed dat een elektronische com-
puter - gesteld dat die een vergelijkbaar efficiënt werk zou moeten doen - zo’n reusachtige afmetin-
gen zou hebben dat die niet eens te bouwen valt. Te geloven dat het brein louter door toeval ont-
stond, los van enig intelligent design, over miljoenen jaren, is net zo dwaas als te geloven dat ’s 
werelds krachtigste computer zich toevallig samenstelde zonder de inbreng van een intelligente 
geest. 
Het menselijke lichaam is ’s werelds ongelofelijkste machinerie. Het fabriceert, verbetert en repa-
reert zichzelf. De gemiddelde persoon kan leven zonder zij galblaas, milt, amandelen en appendix. 
Hij kan het stellen met één long, één nier, 40% van zijn lever, een deel van zijn hersenen, het groot-
ste deel van zijn maag, sterk ingekorte darmen, beide ogen, oren, armen en benen – en toch nog 
leven! Hoe zou het met een auto zijn die zoveel onderdelen verliest? De meeste wagens gaan naar 
het autokerkhof na 10 of 15 jaar, en we gebruiken onze wagens lang niet zoveel als onze lichamen. 
Maar het menselijke lichaam kan blijven functioneren tot soms 100 jaar! 
Het lichaam brengt ons in contact met de wereld rondom ons. Snelle rapporten komen onze herse-
nen binnen door middel van onze ogen, oren, huid, neus en mond, die in detail de variëteit van din-
gen beschrijven van al het waarneembare. Wij ervaren de wereld om ons heen door deze zintuigen. 
Het zijn kanalen waardoor wij continu informatie ontvangen over geluiden, geuren, smaken (de 
tong heeft 3000 smaakpapillen), texturen (of iets hard, zacht, ruw of vloeiend, enz., is) en tempera-
turen. 
 

 
 

Een van de meest verbazingwekkende zintuigen is dat van het zicht. Het oog is zeker een van de 
grootste wonderen van Gods schepping. De oogbal is een kleine camera. Zijn kleinheid maakt deel 
uit van zijn perfectie. Deze sferische camera focust zichzelf automatisch, overeenkomstig de afstand 
van het beeld waar het zich op wil focussen. Het draait zichzelf in de richting van het te bekijken 
object. De ogen zijn twee camera’s op één standaard zodat het brein zijn twee beelden kan lezen als 
één beeld en ook de afstand tot het object kan inschatten. Wanneer gevaar het oog bedreigt, sluiten 
de oogleden zich in een ‘oogwenk’ om het oog te beschermen.  
Ook veel details zouden kunnen gegeven worden om aan te tonen dat de zintuigen van gehoor, 
reukzin, smaak- en de tastzin ook ontzagwekkend complex ontworpen systemen zijn  
Hoe meer we het menselijke lichaam bestuderen, hoe meer we moeten instemmen met de woorden 
van David in Psalm 139:14: “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; won-
derlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed”. 
Een van de wonderlijkste dingen met betrekking tot het lichaam is hoe goed alle dingen samenwer-
ken. Alle delen van het lichaam functioneren samen, ze helpen elkaar en hebben elkaar nodig. Mijn 
longen trekken lucht in mijn lichaam. Mijn longen helpen mijn hersenen, spieren en beenderen. Om 
mijn benen te bewegen heb ik hulp nodig: mijn spieren helpen mijn benen te bewegen en mijn spie-
ren krijgen zuurstofrijk bloed. Mijn brein denkt en zendt boodschappen naar alle delen van mijn 
lichaam. Mijn brein heeft zuurstof nodig wat het verkrijgt uit mijn bloed. Mijn beenderen, spieren, 
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brein, longen, hart, zenuwen en maag helpen allemaal elkaar. Hoe helpt dit ons om beter de kerk te 
begrijpen (1 Korinthiërs 12:12-27)? In de Kerk heeft ook ieder lid van het “lichaam van Christus” 
(= beeld van de Kerk) elkaar nodig. 
Om gezond te zijn en in deze wereld te kunnen overleven, heeft het lichaam bepaalde dingen nodig. 
Wat zijn sommige van de dingen die het lichaam nodig heeft (Mattheüs 6:25; Jakobus 2:15-16)? 
Eten, drinken en kleding.  
Wie weet exact wat ons lichaam nodig heeft en wat wij nodig hebben (Mattheüs 6:32)? De hemelse 
Vader! 
Het lichaam is het huis van de ziel, zoals we in vorige les zagen. Ik ben meer dan gewoon bloed, 
vlees, beenderen en hersenen. Ik ben een echte persoon in een echt lichaam. Op een dag zal de ge-
lovige sterven “om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen” (2 Korinthiërs 5:8). 
Op de opstandingsdag zal de gelovige een nieuw lichaam krijgen dat doorheen de eeuwigheid zal 
blijven bestaan. Dit lichaam zal ONVERDERFELIJK (het zal niet verslijten of verouderen) en ON-
STERFELIJK zijn (het zal nooit sterven) volgens 1 Korinthiërs 15:52-53.  
Zullen ongelovigen ook een lichaam krijgen dat doorheen de eeuwigheid zal blijven bestaan (Mat-
theüs 5:29-30; 10:28; Johannes 5:28-29)? Jazeker! 
De ziel leeft in het lichaam, maar als je een gelovige in de Heer Jezus Christus bent, wie anders 
leeft dan ook in jouw lichaam (1 Korinthiërs 6:19)? De Heilige Geest! Was dit ook het geval bij de 
Heer Jezus? (Johannes 2:21)? Zijn lichaam was een tempel van de Heilige Geest. In 1 Korinthiërs 
6:20 worden gelovigen bevolen God te verheerlijken in hun lichaam (vergelijk Filippenzen 1:20). 
Wat zijn sommige dingen die wij in en met onze lichamen kunnen doen die God onteren? Op welke 
manieren kunnen wij God verheerlijken in onze lichamen? 
In Romeinen 12:1 en 6:13 worden gelovigen bevolen hun lichamen en de leden ervan aan God te 
wijden. Dit betreft handen, voeten, ogen, oren, mond, tong, spieren, brein … denk hierover na! 
De Heer Jezus Christus, onze Redder, weet zeker wat het is om in een lichaam te leven. Toen Hij in 
de wereld kwam was er een lichaam gereedgemaakt (Hebreeën 10:5). Hij werd een mens en had een 
lichaam net zoals het onze, maar Hij gebruikte Zijn lichaam niet om te zondigen. Denk eraan, het 
lichaam is niet echt verantwoordelijk voor zonde. Het is de persoon die leeft in het lichaam die 
schuldig is (zie Ezechiël 18:4. De “mens” is de ziel [nefesj]). Wij kunnen nooit zeggen: “Mijn tong 
loog!” of “Mijn hand stal het geld!” of “Mijn ogen begeerden!” Deze lichaamsdelen gehoorzaam-
den gewoon wat de persoon (de ziel) hen beval te liegen, te stelen en te begeren! 
We zouden nooit mogen vergeten dat het lichaam van de Heer geofferd werd op het kruis: “Die Zelf 
onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout” (zie 1 Petrus 2:24). Hoe herinnert de 
avondmaalsviering ons aan dit wonderlijke offer (Mattheüs 26:26; 1 Korinthiërs 11:24)? 
 

3. Ik heb een geest – een God-bewustzijn 
Het woord “geest” wordt op verschillende plaatsen gebruikt in de Schrift. Het oudtestamentische 
(Hebreeuwse) woord voor “geest” is ruach. Het nieuwtestamentische (Griekse) woord is pneuma 
(zoals in het woord pneumatisch). 
Het woord “geest” betekent soms “adem”. Hierna enkele voorbeelden: 

“Maar U hebt met Uw adem [ruach] geblazen, de zee heeft hen bedolven” (Exodus 15:10). 
“de God Die aan alle vlees de adem [ruach] geeft” (Numeri 27:16). 
“door het blazen van de adem [ruach] uit Zijn neus” (2 Samuël 22:16). 
“hij gaat weg door de adem [ruach] van Gods mond” (Job 15:30). 
“zij hebben alle een en dezelfde adem [ruach]” (Prediker 3:19) 
“met de adem [ruach] van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden” (Jesaja 11:4). 

Soms betekent het woord “geest” ook “wind”: 
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“God liet wind [ruach] over de aarde gaan, zodat het water bedaarde” (Genesis 8:1). 
“Toen stak er van de HEERE een wind [ruach] op en voerde kwakkels aan” (Numeri 11:31). 

Heel dikwijls wordt dit woord gebruikt voor de Heilige Geest: 
“en de Geest [ruach] van God zweefde boven het water” (Genesis 1:2) 
“bleek … zwanger te zijn uit de Heilige Geest [pneuma]” (Mattheüs 1:18) 

In Johannes 3:8 wordt hetzelfde woord pneuma gebruikt voor zowel “wind” als Heilige “Geest”: 
“De wind [pneuma] waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest [pneuma] geboren 
is” (Johannes 3:8). 
Je kan de wind niet zien, maar je kan de effecten van de wind zien en voelen (een zeilboot die 
over het meer door de wind aangedreven wordt, een vlag die wappert in de wind, enz.) Evenzo 
wanneer een persoon is wedergeboren, kan je de Heilige Geest niet zien in zijn of haar leven, 
maar wat kan je wél zien (Galaten 5:22-23)? De vrucht van de Geest!  

Het woord “geest” wordt ook gebruikt voor boze geesten of demonen: 
“Wanneer nu de onreine geest [pneuma] uit de mens weggegaan is …  Dan gaat hij weg en 
neemt zeven andere geesten [pneuma] met zich mee” (Mattheüs 12:43, 45). 

In deze les willen we het woord “geest” bestuderen zoals dit betrekking heeft op een persoon - dus 
niet Gods Geest maar de geest van de mens: 1 Thessalonicenzen 5:23. We willen zo beter de per-
soon begrijpen die ik ben, en mijn relatie tot mijn Schepper. 
Toen God de mens schiep “blies Hij de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een le-
vend wezen [ruach]” (Genesis 2:7). Het basisidee van het woord “geest” is dat van leven, leven-
digheid, levenskracht, beweeglijkheid (zoals een snelle actie van de wind), opgewektheid, vitali-
teit, sterkte en energie. Vergelijk Johannes 6:63: “De Geest [pneuma] is het Die levend maakt, het 
vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest [pneuma] en zijn leven”. 
Hierna enkele illustraties: 
Jakob kreeg te horen dat zijn zoon Jozef nog steeds leefde: “Maar toen zij hem alle woorden over-
gebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had 
om hem te vervoeren, leefde de geest [ruach] van hun vader Jakob op” (Genesis 45:27). Jakob 
kreeg terug levenskracht. 
Nadat een hongerige Egyptische man voedsel en verzorging kreeg wordt gezegd: “Hij at en zijn 
geest [ruach] kwam in hem terug” (1 Samuël 30:12). Hij werd weer levendig en vitaal. 
Volgens Jakobus 2:26 is het de geest die leven geeft aan het lichaam: “Want zoals het lichaam zon-
der geest [pneuma] dood is …”. De geest staat in voor leven, vitaliteit, beweeglijkheid. Als je ooit 
een lichaam in een kist hebt zien liggen, dan weet je dat er een groot verschil is tussen een lichaam-
met-een-geest en een lichaam-zonder-een-geest! Dit verschil wordt gezien in Lukas 8:49 en 8:55: 

“Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei te-
gen hem: Uw dochter is gestorven; val de Meester niet lastig” (Lukas 8:49). 
“En haar geest [pneuma] keerde terug en zij stond onmiddellijk op; en Hij gaf opdracht dat men 
haar te eten zou geven” (Lukas 8:55). 

Als een persoon sterft, waar gaat het lichaam dan naartoe (Prediker 12:7)? Naar de aarde, en waar 
gaat de geest naartoe? (Prediker 12:7)? Terug tot God. 
In de Schrift wordt van de geest van een mens dikwijls gezegd dat deze de zetel is van zijn gene-
genheden, gevoelens en emoties. Laat het volgende overeenkomen… 

Een mens heeft een geest die … kan zijn: 

Benauwd Job 7:11 
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Geprikkeld Handelingen 17:16 

In beroering Johannes 13:21 

Bedroefd Jesaja 54:6 

Getergd Psalm 106:33 

Somber 1 Koningen 21:5 

Verontrust Genesis 41:8; Daniël 2:1, 3 

Verdrietig Job 21:4 

Geraakt Daniël 7:15 
 
Volgens Spreuken 16:32: “wie zijn geest [ruach] beheerst, is beter dan wie een stad inneemt”. Het 
is gemakkelijker een stad in te nemen dan je geest te beheersen. De mens heeft grote moeite met het 
beheersen van zijn passies, affecties, gevoelens, verlangens en zijn temperament. Het innemen van 
een stad is kinderspel vergeleken met het heersen over je geest. De persoon die zijn eigen geest niet 
beheerst riskeert aangevallen te worden: “Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man 
die zijn geest [ruach] niet in bedwang houdt” (Spreuken 25:28). Ieder die zo iemand aanvalt (door 
hem te irriteren, te tarten of te kwellen) HEEFT SUCCES! De enige persoon die zijn eigen geest 
onder controle kan houden is hij die zijn leven toestaat om vervuld en bestuurd te worden door de 
Heilige Geest (Efeziërs 5:18). De vrucht van de geest omvat zelfbeheersing (Galaten 5:22). 
Sommige mensen geloven dat een ongered persoon geen geest heeft. Dat is niet wat de Bijbel leert: 

“En het gebeurde … dat zijn [Farao’s] geest verontrust was” Genesis 41:8). 
“De HEERE, uw God, verhardde namelijk zijn [Gihon’s] geest” (Deuteronomium 2:30). 
“Daardoor werd zijn [Nebukadnezar’s geest verontrust” (Daniël 2:1, 3). 
“dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien!” (Ezechiël 13:3). 
“Wie … kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?” (1 Kor. 2:11). 
“Want zoals het lichaam zonder geest dood is …” (Jakobus 2:26). 

Alhoewel de Bijbel spreekt van ongeredde mensen die een geest hebben, functioneert de geest die 
zij hebben niet op de manier waarop hij bedoeld is. Adam werd geschapen als geest, ziel en li-
chaam. God creëerde het lichaam om de geest en de ziel te huisvesten. Hij creëerde de ziel voor de 
mensheid om geïdentificeerd te worden met menselijk leven en andere levensvormen. De geest van 
de mens werd gecreëerd om geïdentificeerd te worden met God in aanbidding: “God is Geest en 
wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:24). 
Tijdens de zondeval werd Adams geest afgescheiden van God (geestelijke “dood”) en deze bleef 
afgescheiden van God voor al zijn nakomelingen. De geest van de mens is dood voor God, en zijn 
oorspronkelijke bedoeling is gedwarsboomd door geestelijke dood. 
Hoe verklaart men dan de Schriftplaatsen (hierboven geciteerd) die spreken van de geest van een 
ongered persoon? Vrij eenvoudig: alhoewel de geest van de mens dood is voor God, is hij erg le-
vend voor de dingen van de mens. De geest viel tot het niveau van de mens, en vandaar de uitdruk-
king: “Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem 
is?” (1 Korinthiërs 2:11). Alhoewel de mens een geest heeft, is die dood voor God. Hij wordt enkel 
in verband gebracht met de dingen van de mensen. 
De mens is zoiets als een huis met twee etages: zijn geest, oorspronkelijk ontworpen om God te 
aanbidden, leefde op de bovenste etage, zijn lichaam op de onderste etage. Tijdens de Zondeval viel 
zijn geest naar het lagere deel, waar hij wel leeft voor de mens maar niet voor God. Vandaar de 
nood aan wedergeboorte door de Geest van God. 
De ongeredde mens (de gevallen mens) heeft geen direct contact of communicatie met God. Hij kan 
niet bidden of spreken tot God op een manier die werkelijk verbindt. Hij kan niet aanbidden. Hij 
kan de Bijbel niet verstaan. Hij kan God niet danken (Romeinen 8:8; Hebreeën 11:6). Waarom is de 
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ongeredde mens afgescheiden van God? “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en 
uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jesaja 
59:2). 
De Bijbel verklaart dat een ongered persoon DOOD (geestelijk dood en levenloos) is door overtre-
dingen en zonden” (Efeziërs 2:1). De geest van een ongered mens kent en is zich bewust van de 
dingen van de mens (’s mensen gedachten, interesses en activiteiten) maar hij is geheel ongevoelig 
en blind voor de dingen van God (Gods gedachten, wegen en werken) - zie 1 Korinthiërs 2:11, 14, 
16 en Jesaja 55:8-9. 

De Bijbel geeft een illustratie van de geest van de mens, in Spreuken 20:27. 

 
De geest is dat deel van de mens dat bedoeld was om gemeenschap met God te hebben en je te ver-
heugen in God. De ongeredde mens is dood voor de dingen van God en niet in staat met God in 
verband te staan op een echte en juiste manier. Hij is als een niet brandende kaars. Wanneer een 
persoon gered is, dan is het alsof God de kaars aansteekt en de persoon wordt geestelijk levend en is 
in staat gemeenschap te hebben met zijn Schepper op een persoonlijke manier. Of, om een illustra-
tie te gebruiken uit de elektriciteit: de ongeredde persoon is als een toestel waarvan de stekker niet 
in het stopcontact steekt. Slechts als de stekker is aangesloten kan het toestel werken op de manier 
waarvoor het gemaakt werd. De mens werd gemaakt om te functioneren op een geestelijke manier, 
op een manier die hem in nauw contact met God brengt. De enige manier om “de stekker in te ste-
ken” is de Heer Jezus Christus te kennen als persoonlijke Redder. 
God heeft ons “toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt” (Efezi-
ers 2:5). Wanneer een persoon werkelijk gered is dan is hij “levend gemaakt” en heeft hij de Heilige 
Geest ontvangen (1 Korinthiërs 2:12) die in staat is de geest van de mens te beïnvloeden zodat de 
geredde mens de dingen van God kan waarnemen, begrijpen en vatten. De geest van een gered 
mens is in staat om levend te zijn voor de dingen van God (geestelijke dingen), omdat de kaars is 
aangestoken (de stekker aangesloten). Door zijn geest bereikt de mens de geestelijke wereld in de 
richting van God. Door zijn geest is de mens in staat God te zoeken, te ontmoeten en met Hem te 
communiceren. Maarten Luther zei: “De geest is het hoogste en nobelste deel van de mens, die hem 
kwalificeert om het onbegrijpelijke, onzichtbare, de eeuwige dingen te vatten; in het kort: het is het 
huis waar Geloof en Gods Woord thuis zijn”. 
De Bijbel spreekt dikwijls over de geest van gelovigen die uitreikt naar de levende God. Laat de 
volgende dingen overeenkomen: 

Met de geest kan de gelovige … 

God zoeken Jesaja 26:9 

Zich verheugen in God Lukas 1:47 

God dienen Romeinen 1:9; Filippenzen 3:3 
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God aanbidden Johannes 4:23-24 

Lofzingen 1 Korinthiërs 14:15 

God dankzeggen 1 Korinthiërs 14:16 
 
In Mattheüs 26:41 vertelde Jezus Zijn discipelen “Waak en bid”. Was hun vlees (lichaam) gewillig 
om dat te doen? Het tweede deel van dit vers zegt: “de geest is wel gewillig, maar het vlees is 
zwak”. De geest is dat gedeelte van de mens dat in staat is contact te leggen met God en met Hem te 
communiceren.  
Een andere belangrijke passage betreffende de menselijke geest is Romeinen 8:16: “De Geest Zelf 
getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn”. Hoe weet ik dat ik een kind van God ben en 
dat ik werkelijk gered ben? Dit vers zegt dat er twee getuigen zijn die me vertellen dat ik een kind 
van God ben.  
De eerste getuige is mijn menselijke geest. Mijn geest zegt: “Ja, ik ben een kind van God. Ik ben 
gered en ik kan nu tot God bidden en weten dat Hij mijn Vader is. Ik weet dat ik een wonderlijke 
persoonlijke relatie met Hem heb!” (Zie Romeinen 8:15).  
De tweede getuige is de Heilige Geest die ik ontving bij mijn bekering (zie Romeinen 8:9, 15). De 
geredde persoon kan zeggen: “Ik weet dat ik een kind van God ben want de Geest van God getuigt 
met mijn geest”. 
Wie is het in Romeinen 8:15 die zegt “Abba, Vader!”? Wij roepen door de Geest: Abba, Vader!wij 
Wie zegt in Galaten 4:6 “Abba, Vader!”? De Geest van Gods Zoon!de Zoon 
Volgens Deuteronomium 19:15 zijn twee getuigen genoeg om een zaak te bevestigen. Daarom 
staan de menselijke geest en de Heilige Geest op om hun getuigenis te geven. De menselijke geest 
zegt: “Ik ben een kind van God, ABBA VADER”! De Heilige Geest zegt: “Ja, hij is een kind van 
God, ABBA VADER”! Dat legt de zaak vast. De Heilige Geest heeft de belangrijke bediening van 
mensen te OVERTUIGEN. Ooit overtuigde Hij mij dat ik een zondaar was. Nu overtuigt Hij mij 
dat ik een gered persoon ben, een kind van God! 
Heeft God jou levend gemaakt in Christus? Ben jij gevoelig voor de dingen van God? Is jouw kaars 
aangestoken? Ben jij overtuigd een kind van God te zijn? Is het in je levenswandel te zien dat jij 
gered bent? Je moet WETEN gered te zijn en je moet TONEN dat je gered bent! 
Moge God ieder van ons helpen om GEESTELIJKE mannen en vrouwen te zijn (1 Korinthiërs 2:15 
en Galaten 5:22-23; 6:6)!  
 
 

 

 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

