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DOCTRINE VAN DE MENS-LES 3- LICHAAM, ZIEL EN GEEST 
 
INTRODUCTIE 
We hebben gezien dat we door God zijn geschapen, hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en 
gelijkenis. Vandaag zullen we een beetje meer detail zien van wat de mens is. Waar is de mens van 
gemaakt? Dat de mens een lichaam heeft, is zonder twijfel. Maar wat gaat het menselijk lichaam te 
boven? Waar komen emoties, redenering, gedachten, plannen, etc. vandaan? Komt het gewoon uit 
de hersenen of is er iets anders dat deel van ons uitmaakt? 
 
I. WAT ZEGT DE BIJBEL? 
Alle menselijke wezens bezitten materiële (fysieke) en immateriële (spirituele) kenmerken in hun 
bestaan. Elke persoon heeft een fysiek lichaam. Het zijn echter de immateriële eigenschappen van 
het menselijk ras, die over wordt gediscussieerd. Wat zegt de Schrift hierover? Genesis 2: 7 zegt dat 
de mens is geschapen als een 'levend wezen'. Numeri 16:22 zegt dat "God de God is van de geesten 
van alle vlees." Spreuken 4:23 zegt ons: " Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,”. Dit 
vers geeft aan dat het hart (niet het myocard) het centrum is van de wil en emoties van het menselijk 
ras. In Handelingen 23: 1 verwijst Paulus naar het geweten als het deel van de geest dat ons 
overtuigt van wat goed of fout is. Romeinen 12: 2 spreekt over de vernieuwing van ons gezindheid. 
Deze verzen en vele anderen verwijzen naar de verschillende aspecten van de spirituele 
componenten van de mensheid. Wij zijn een uniforme combinatie van materiële en immateriële 
kwaliteiten. 
 
Op de een of andere manier zijn de ziel, de geest, de emoties, het geweten, de wil en de hersenen 
met elkaar verbonden. De ziel en geest zijn echter absoluut de primaire immateriële aspecten van de 
mensheid, en zij omvatten de andere aspecten. Is de mensheid met dit in gedachten een dichotomie 
(verdeeld in twee, lichaam / ziel-geest), of een trichotomie (verdeeld in drie, lichaam / ziel / geest)? 
Het is onmogelijk om dogmatisch te zijn. Theologen verschillen al eeuwenlang van deze kwestie en 
er is nooit een beslissende orthodoxe uitspraak gedaan. 
 
II. DICHOTOMIE OF TRICHOTOMIE  
Dichotomie 
Degenen die geloven dat de Bijbel leert dat de mens een tweedeling is, zien mensen als 
samengesteld uit twee delen: een lichaam en een geest. Er zijn twee algemene opvattingen over 
deze tweedeling. De eerste visie is dat de mens een verenigd lichaam en geest is die samen een 
levende ziel vormen. Een menselijke ziel is de geest en het lichaam verenigd als één persoon. Deze 
weergave wordt ondersteund door Genesis 2: 7; Numeri 9:13; Psalm 16:10; 97:10 en Jona 4: 8. 
Deze mening benadrukt dat het Hebreeuwse woord ‘nephesh’ in deze verzen verwijst naar een 
geïntegreerde (verenigde) ziel, levend wezen, leven of zelf, dat wil zeggen een verenigd persoon 
(ziel) samengesteld uit lichaam en geest. Er wordt opgemerkt dat, wanneer de Bijbel spreekt over de 
ruach ("adem, wind of geest") wordt gescheiden van het lichaam, de persoon desintegreert 
(gebroken) - dood (zie Prediker 12: 7; Psalm 104: 29; 146: 4). 
 
De tweede dichotome visie is dat geest en ziel hetzelfde zijn met twee verschillende namen. Deze 
mening benadrukt het feit dat de woorden geest en ziel vaak door elkaar worden gebruikt (Lucas 1: 
46-47; Jesaja 26: 9; Mattheüs 6:25; 10:28, 1 Korintiërs 5: 3, 5) en begrijpen als synoniemen die 
verwijzen naar dezelfde spirituele realiteit binnen elke persoon. Daarom houdt de dichotome positie 
in dat de mens uit twee delen bestaat. De mens is een lichaam en een geest, die hem een ziel maakt, 
of een lichaam en een ziel-geest. 
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Trichotomie 
 Degenen die geloven dat de Bijbel leert dat de mens een trichotomie is, zien de mens als 
samengesteld uit drie verschillende delen: lichaam, ziel en geest. Ze benadrukken 1 
Thessalonicenzen 5:23 en Hebreeën 4:12, die een onderscheid lijken te maken tussen geest en ziel. 
Degene die de dichotomie ondersteunt, antwoordt dat, als 1 Thessalonicenzen 5:23 trichotomie 
leert, dan volgens dezelfde hermeneutiek, Markus 12:30 ook tetra-cotomie onderwijst? 
 
Ongeacht of een christen gelooft dat dichotomie of trichotomie het beste een nauwkeurig begrip van 
de Schrift vertegenwoordigt, we kunnen allemaal God prijzen met de psalmist: "Ik zal u prijzen; 
want formidabel, geweldig zijn uw werken; ik ben verbaasd en mijn ziel weet het." zeer goed 
"(Psalm 139: 14). 
 
III. WAT GEBEURT ER NA DE DOOD? 
Bepaalde passages wijzen op een tussenliggende toestand tussen dood en opstanding, een staat 
waarin het individu leeft in een bewust persoonlijk bestaan. Een van deze passages is de verklaring 
van Jezus aan de dief aan het kruis: "Waarlijk, ik zeg u, u zult vandaag met mij in het paradijs zijn" 
(Lucas 23:43). Een andere is de gelijkenis van de rijke man en Lazarus (Lukas 16: 19-31). 
Sommigen hebben gedacht dat dit geen gelijkenis is, maar het verslag van een echte gebeurtenis, 
omdat het uniek zou zijn onder de gelijkenissen bij het benoemen van een van de personages in het 
verhaal. Een derde overweging die op een tussenliggende toestand wijst, is Paulus 'verwijzing naar 
weg zijn van het lichaam en thuis bij de Heer (2 Kor. 5: 8). De apostel spreekt zijn angst uit voor 
deze staat van naaktheid (vs. 3-4) en wenst liever gekleed te zijn (vs. 4).  
 
Op basis van deze verzen kunnen we dan zeggen dat de ziel van de mens tussen dood en opstanding 
zich in een bewuste staat bevindt. Degenen die hun geloof in Christus stellen, zouden samen met 
Hem zijn, en degenen die Christus verwierpen in een staat van pijniging. 
 
 
CONCLUSIE 
De Schriften leren ons dat de mens niet alleen uit lichaam bestaat, maar ook een ziel heeft. Deze 
ziel zal voor altijd leven en wanneer de mens zijn haar lichaam hier op aarde verliest, zal ze in een 
bewuste spirituele staat gaan, in afwachting van de opstanding. 


