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Inleiding 
Om een rentmeester van de ziel en de geest te zijn, heeft de mens vooral behoefte aan 

geloof in God, de onvoorwaardelijke overgave aan Christus Jezus en de krachtige actie van 

de Heilige Geest in zijn geest. Op deze manier verandert hij zijn manier van leven voor de 

Schepper. Daarvoor moet je "nieuw schepsel" zijn (2 Kor 5.17). Dus, naast het behoud van 

het lichaam, moeten we de ziel en de geest behouden. Het is wat we in deze les zullen zien. 

 

1. De dimensies van de ziel 
1. De betekenis van de ziel. 
In het Oude Testament is het woord "ziel" nephesh. In het Nieuwe, is de gebruikte term 

Psyche, wat de betekenis heeft van "ziel" en "leven", en is verbonden met het woord psycho, 

wat betekent "behorend tot dit leven". Het is 'de basis van bewuste ervaringen', wat gelijk 

staat met het eigen leven, de persoonlijkheid of de persoon zelf (2 Kor 1,23). 

Dus de bijbelse tekst van Leviticus 17.10-15 onthult een verscheidenheid aan betekenissen 

voor het woord "ziel": de fysieke persoon (v.10), het leven van een dier (v.11), het leven van 

een persoon (v. 11). Vanuit theologisch oogpunt is de ziel het centrum van emoties en 

gevoelens, volgens Jezus uitgedrukt in een context van angst: "Mijn ziel is diep bedroefd tot 

de dood" (Markus 14,34). 

2. De oorsprong van de ziel. 
De ziel is gebonden aan de geest, en daarom is het menselijk onmogelijk om ze te scheiden. 

Alleen het woord van God kan het doen (Hebreeën 4,12). Zo vormen zowel de ziel als de 

geest het immateriële deel van het menselijk wezen. 

God geeft leven aan elke persoon gegenereerd volgens de wetten van de biologische 

voortplanting geschapen door Hem. Zo genereren man en vrouw een nieuw wezen met 

goddelijke samenwerking (Handelingen 17.28, Hebreeën 1.3). Het is een visie gebaseerd op 

de Bijbel en geharmoniseerd met het woord van God: "de heer spreekt, die de hemel 

uitbreidt, en die de aarde sticht, en die vormt de geest van de mens in hem" (Zac 12.1 b). 

Nochtans, hoe God in de verwezenlijking van elke ziel en geest binnen het menselijke wezen 

handelt, is één van de vele geheimen van geloof waardoor wij nederig aan zijn omvang 

moeten buigen. 

 

3. Concept van de geest. 
Volgens het Nieuwe Testament is het woord voor "Geest” pneumatisch. De term kan 

verwijzen naar het immaterieel deel van de menselijke persoonlijkheid (2 Kor 7.1), de wezen 

(1 Co 16.18, 2 Tim 4.22) en, meer in het bijzonder, de bron van onderscheidingsvermogen 

(Mk 2:8), de emoties en de wil van een persoon.  De geregenereerde menselijke geest, 

onderworpen aan Christus, wordt gevoelig voor de Heilige Geest en is in staat om de vrucht 

van de Geest te manifesteren, de deugden van het Koninkrijk van God (Gal 6,1, Mt 5-7). 

 

In deze zin, in spirituele termen, zijn er slechts twee soorten gelovigen: spiritueel en vleselijk 

(Rom 8,1). Spirituele gelovigen worden gekenmerkt door hun "geest" gedomineerd door de 

Heilige Geest (Gal 5.16-18, 22-25). En het vleselijke leven volgens de vleselijke aard die niet 

is ingetogen of getransformeerd door Christus (Gal 5:19-21). 

 

1. Mens’ trichotomie. 
We zien dus dat de mens een trichotomisch wezen is. God vormt het in drie delen zoals 

geopenbaard door zijn woord: "en al uw geest, en ziel, en lichaam" (1 Thes 5:23). Het 

lichaam, het materiële deel, verwijst naar de "buitenmens" (2 Cor 4,16). De immateriële 

verzameling gevormd door de ziel en de geest, die is verpakt door het lichaam, de Bijbel 

noemt het "de innerlijke mens", in de woorden van de apostel Paulus: " Want ik heb een 

vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens " (Rom 7.22, 2 Cor 4,16). 

 

1. Het rentmeesterschap van de ziel. 
De Bijbel verklaart dat de ziel van de mens, evenals de geest en het lichaam, moet worden 

gehouden onberispelijk voor de komst van de heer Jezus Christus. Dit is de essentie van het 

rentmeesterschap van de ziel. Elke gelovige moet het geheel en onberispelijke houden. 

Sommige aspecten, echter, moeten in het rentmeesterschap van de ziel worden overwogen. 

 

2. De behoefte van de ziel. 
Deze behoefte omvat emotie en kan worden voldaan in de relatie met God. De ziel heeft 

spirituele verfrissing en goddelijke aanwezigheid nodig (Psalm 23.1-3). In Psalm 42, de 

Psalmen spreekt oprecht de noodzaak van zijn ziel: "als de herten balg door de stromingen 

van de wateren, dus mijn ziel zucht voor u, O God, mijn ziel dorst naar God, van de levende 

God" (V. 1,2). Hoeveel behoefte heeft de ziel voor God? De Bijbel onthult dat de Heilige 

Geest deze behoefte vult en in ons de "vrucht van de geest" produceert (Gal 5:22-24). 

3.Wandelen in de geest. 
In het rentmeesterschap van de geest, de gelovige moet proberen te lopen met de geest, dat 

is, in onderwerping aan de Heilige Geest. "De bijbelse tekst zegt:" Ik zeg echter, wandelen in 

de geest, en niet voldoen aan de lust van het vlees "(Gal 4,16) om te wandelen in de geest is 

om te leven in gehoorzaamheid aan de richting van de Heilige Geest in alle gebieden van het 

leven. Er is een innerlijke lijntussen het vlees en de geest (Gal. 4:17), maar eenmaal geleid 



door de Heilige Geest zijn we niet onder de slavernij van het vlees (Gal 4,18). Daarom, "als 

we leven in de geest, lopen we ook in de geest" (Gal 5:25). 

 

Conclusie 
Het rentmeesterschap van de ziel en de geest, samen met die van het lichaam, voltooit de 

integrale bewaring van de gelovige (1 Thes 5-23). Het zorgen voor onze innerlijke en uiterlijk 

voor God is te erkennen dat de vader wil domineren alles in ons en niet alleen delen van ons 

leven. Daarom, worden we  aangemoedigd om Christus te uiten als ons Verlosser. Wees in 

Hem! Wees heilig! Dat is wat God voor heeft geroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


