
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op 

het schriftelijke onderwijs.” 

 

 

Leven na de Dood Serie: Deel 1 – Wat Zijn We? 

 

Sommigen houden vast aan het idee dat het bestaan van het leven gewoon willekeurig is, zonder 

goddelijk doel. 

Denk daar eens even over na. Dat is een verontrustend idee. Als ons huidige leven, het enige is wat er is, 

dan is dit vreselijk deprimerend. Het zou inhouden dat jij en ieder ander alleen maar bestaat met als doel 

om op een zekere dag niet meer te bestaan, een kort ogenblik van tijdelijk bewustzijn. Het uiteindelijke 

einde van alles wat we doen, resulteert in één groot niets. Ja, na ons bestaan leven er nog steeds mensen 

verder, maar wat is uiteindelijk hún lot? Ook zij worden niets. Alles wordt uiteindelijk niets. 

Salomo, waarvan men zegt dat hij de meest wijze man is die ooit heeft geleefd, kwam, nadat hij Gods 

wegen had verlaten, tot een soortgelijke conclusie. 

Prediker 1:14 

Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig 

en najagen van wind. 

 

Salomo beweert dat ons leven, zonder Gods eeuwige doel, enkel ijdelheid is. Het is vluchtig, zinloos of 
nutteloos. Het is alsof je de wind najaagt. 

 

Maar ons bestaan en het bestaan van de wereld om ons heen dwingt onze gedachten ertoe om te begrijpen 

dat het leven geen ongelukje is. We zijn geschapen met een doel en daarom is het leven geen tijdelijk 

zinloos ongelukje. 

 

Zoals Lee Strobel het zo duidelijk aangeeft: 

 

Als ik verder wil gaan met het atheïsme, dan zou ik moeten geloven dat alles uit het niets 

voortkomt, niet-leven produceert leven, willekeurigheid produceert perfectionisme, chaos 

produceert informatie, onbewust zijn produceert bewustzijn, en niet-reden produceert reden. Ik kon 

dat gewoon niet geloven. 

 

@LeeStrobel Twitter 13:22 - 24 dec. 2017 

  



Ongeacht hoe we er tegenaan kijken, we begrijpen allemaal dat ons huidige leven in feite een terminale 

toestand is. 

 

Niemand spreekt dit tegen. 

 

Leven resulteert in sterven. 

 

Maar in het Bijbelse geloof begrijpen we ook dat de dood niet het einde is. We zijn geschapen met een 

doel, namelijk om God te verheerlijken als onze ultieme autoriteit, Die alle lof waardig is. Als we dat doel 

aanvaarden, omarmen en volgen, strekt ons leven en ons doel zich uit tot in de eeuwigheid. 

 

In ons geloof hebben we de hoop om gered te worden van de dood. 

 

Titus 3:7 

Opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de 

hoop van het eeuwige leven. 

 

Maar wat gebeurt er precies na de dood? ... voor de geloven, of voor degenen die niet geloven? 

 

Wat moeten we verwachten en wanneer moeten we het verwachten? 

 

Het doel van deze reeks studies is om de Bijbelse gelovigen te helpen om meer duidelijkheid te krijgen 

rondom enkele eeuwenoude vragen over het leven na de dood. 

 

Gaan de gelovigen naar de hemel? 

 

Gaan anderen naar een straf van eeuwige verbranding in iets dat de hel wordt genoemd? 

 

De Bijbel zegt dat zowel de geloven als de ongelovigen zullen worden opgewekt. Waarom is er een 

opstanding nodig nadat we gestorven zijn? 

 

Waarom worden de ongelovigen ook weer tot leven gewekt? Welk doel zou dat kunnen dienen? Hoe is 

dat logisch? 

 

Wat gebeurt er bij deze opstandingen? Wanneer zullen deze opstandingen plaatsvinden? Wat gebeurt er 

na deze opstandingen? 

 

Op deze vragen worden een paar verschillende antwoorden gegeven, en er worden verschillende 

standpunten bediscussieerd onder de gelovigen. Gaan we deze discussie oplossen? 

 

Voor sommigen, ja, voor anderen misschien niet. 

 

Hoewel we duidelijk zullen aangeven wat wij geloven met betrekking tot het onderwerp van leven na de 

dood, zijn we ons er absoluut van bewust dat deze studie de kwestie niet voor iedereen zal oplossen. Ons 

doel is echt om deze punten vanuit elke kant uitgebreid te gaan behandelen. Terwijl wij onze conclusie 

zullen geven, hopen we op zijn minst dat je in staat zult zijn om je een eigen beslissing te nemen over wat 

je gelooft. Houd er rekening mee dat wat we in deze serie gewoon aangeven, hoe wij er nu tegenaan 

kijken. Vanwege de complexiteit van dit onderwerp, kunnen we ooit ons standpunt bij de conclusie of een 

ander specifiek punt in deze serie wijzigen. Hoewel er momenten zijn dat we deze materie met volle 

overtuiging zullen presenteren, is de presentatie van deze serie geenszins een sluitend laatste woord. Wat 

we willen zeggen is dit: we kunnen het mis hebben. 

 



We zijn van plan om systematisch door de Schrift heen te gaan om alle informatie te extraheren die ons 

kan helpen om het proces en de aard van het leven na de dood in kaart te brengen. Soms lijken deze 

stukjes informatie elkaar tegen te spreken. Maar omdat er maar één samenhangend antwoord kan zijn, 

zullen we alle teksten uit de Schrift op zodanig manier uitleggen dat ze van Genesis tot Openbaring met 

elkaar overeenstemmen. Het zal een vermoeiend proces zijn, en de lengte van deze serie studies zal dat 

laten zien. 

 

In het eerste deel van deze serie geven we een overzicht van de verschillende conclusies met betrekking 

tot dit onderwerp. We zullen de rest van de serie besteden aan het onderzoeken van de redenering die tot 

deze conclusies hebben geleid. 

Daarna gaan we terug naar het begin, de schepping van de mens, om te bepalen wat we zijn als geschapen 

wezens. Dit zal ons helpen bij het definiëren van de belangrijke Hebreeuwse termen die zullen dienen als 

basis voor de interpretatie bij latere studies. 

 

HET OVERZICHT 

 

De Leven na de Dood serie zal de volgende delen bevatten: 

 

• Deel 1 – Wat Zijn We? 

• Deel 2 – Wat is Dood? 

• Deel 3 – Wat is Dood Vervolg 

• Deel 4 – Moeilijke Verzen 

• Deel 5 – Moeilijke Verzen Vervolg 

• Deel 6 – De Opstanding van de Rechtvaardigen 

• Deel 7 – De Opstanding voor het Oordeel 

• Deel 8 – FAQs (Veel Gestelde Vragen) 

 

We raden je dringend aan om in deze studie niet vooruit te springen en de gehele serie kort na elkaar te 
bekijken. Elk deel bouwt op naar de uiteindelijke conclusies. 

 
Het lijkt ons het beste om onze overtuigingen of conclusies met betrekking tot onze vragen aan het begin 

bekend te maken. We zullen de rest van de serie gebruiken om duidelijk te maken hoe we tot deze 
conclusies zijn gekomen. We zullen ook geldige kritiek op onze eigen conclusies bespreken en hoe die 

het beste kunnen worden uitgelegd. 

 
Dus hier is het grote plaatje, en maak je geen zorgen, we zullen alle bijbehorende Schriftgedeelten in deze 

serie gaan doornemen. 
 

Wanneer we sterven, keren we terug naar stof. Dood, ofwel het veranderen in stof, is het gevolg van de 
zonde die begon bij Adam en Eva. 

 
Terugkeren naar iets, betekent dat we in dezelfde toestand terecht komen als vóór het leven. We keren 

terug naar wat we waren voordat we een levend wezen werden. We keren terug naar stof, en de geest, die 
we van JHWH ontvingen om ons het leven te geven, keert terug naar Hem. 

 

Als stof hadden we geen zelfbewustzijn, noch bestond er enig bewustzijn voordat de mens werd 
geschapen, en volgens JHWH is dat precies de toestand waarnaar we terugkeren. Stof heeft geen 

bewustzijn. Stof heeft geen zelfbewustzijn. Na de dood keren we terug naar die toestand. 

  



Dit geldt zowel voor de gelovige als voor de ongelovige. Adam en Eva bestonden niet vóór het leven, en 

wij ook niet. We keren terug naar wat we daarvoor waren. Niets. Geen-leven. Niet bestaand. We worden 
niets meer dan het stof waarop we lopen ... zonder een lichaam hebben we geen zelfbewustzijn. We 

hebben geen bewustzijn. 
 

Het is de zonde die ons naar deze belofte van de dood heeft geleid. Als oplossing voor de dood, wat het 

terugkeren naar stof inhoudt, wordt aan ons, de gelovigen, een opstanding tot leven beloofd. Een 
opstanding is de enige oplossing voor de dood. Een opstanding is de enige oplossing om niet voor altijd 

tot stof terug te keren. Dit is het doel van een opstanding. De opstanding is de hoop die we hebben in het 
geloof. Zonder een opstanding hebben we geen hoop op eeuwig leven. Zonder opstanding houdt het leven 

op te bestaan. 
 

De toekomstige opstanding werd mogelijk gemaakt door de Messias Jesjoea en Zijn offer, Die het gevolg 
van onze zonde wegnam door de genade. Voor degenen die niet bekend zijn met de Hebreeuwse naam 

van onze Messias als Jesjoea, de transliteratie van Zijn naam in het Nederlands is Jezus. We vermelden 

dat omdat wij naar onze Messias verwijzen zoals Hij oorspronkelijk werd genoemd: Jesjoea, in plaats van 
Jezus. 

 
Als we dood  zijn hebben we geen bewustzijn, noch hebben we enig zelfbewustzijn. Daardoor is er geen 

waarneming van tijd, geen waarneming van wat dan ook. Wanneer we sterven is het volgende dat we 
ervaren, onze opstanding ten leven, samen met alle andere gelovigen, bij de eerste opstanding, waar we 

allemaal verschillende gradaties van beloningen ontvangen. 
 

De ongelovigen moeten ook opgewekt om het oordeel onder ogen te zien, omdat je een vorm van 

bewustzijn moet hebben om de beschuldigingen die je worden voorgehouden te kunnen begrijpen en het 
oordeel dat volgt te kunnen aanhoren. Dit is de enige reden waarom ongelovigen een opstanding nodig 

hebben, dus om het oordeel onder ogen te zien. 
 

Er zijn twee separate opstandingen, die worden gescheiden door een specifieke Bijbelse profetische 

tijdseenheid van 1000 jaar. 

 

De eerste opstanding vindt plaats bij de terugkeer van onze Messias Jesjoea. Bij de eerste opstanding 

zullen alleen de gelovigen die zijn gestorven, weer tot leven worden gewekt in een nieuw lichaam, en de 

gelovigen die nog in leven zijn, zullen ook worden getransformeerd in een nieuw lichaam. Dit "nieuwe 

lichaam", dat blijkbaar nog steeds fysiek van aard is, lijkt anders en beter te zijn dan ons vorige lichaam. 

Het is gemaakt om oneindig lang mee te gaan en perfect te functioneren. In dit nieuwe lichaam zal het 

onze aard zijn om enkel en alleen de Torah, ofwel Gods Wet, Zijn wil voor de mens, te willen volgen. 

 

De personen die deel hebben aan de eerste opstanding, bij de terugkeer van Jesjoea, zullen bepaalde 

beloningen ontvangen, die gebaseerd zijn op hoe we ons geloof hebben uitgeleefd. We zullen dan de 1000 

jarige Sjabbatrust ingaan, wanneer Jesjoea lijfelijk zal regeren op aarde. Veel van onze beloningen in 

deze toekomende tijd zullen worden toegewezen aan hen die wedergeboren zijn op basis van hoe goed we 

de ‘op liefde gerichte Torah’ in dit leven hebben gevolgd en onderwezen. Hoe goed heb je de Torah 

begrepen en toegepast? Hoe goed heb je Die verdedigd en aan anderen onderwezen? Hoe goed heb je de 

inspanningen van andere mensen in deze wereld ondersteund om de Torah in het geloof te leren 

toepassen? 

 

We zullen dan met onze opstandingslichamen naar het beloofde land gaan. 

  



Op het moment van de eerste opstanding zullen er enkele ongelovigen zijn, die de zogenoemde Grote 

Verdrukking en de toorn van God hebben overleefd. Hoewel ze geen deel uitmaken van de opstanding, 

zullen ze onderdeel zijn van de 'natiën'. 

 

Israël, als het geocentrische Koninkrijk van JHWH op aarde, zal de wereld de Torah van JHWH 

onderwijzen en alle natiën oproepen om daarnaar te luisteren en die te gehoorzamen. Het Licht, ofwel de 

Torah, zal uitgaan naar alle natiën. 

 

Gedurende deze tijd zullen degenen die de Grote Verdrukking en de toorn hebben overleefd en niet 

deelnamen aan de eerste opstanding vanwege hun gebrek aan geloof, tot geloof komen. Hoewel ze nog 

steeds een niet-opgewekt lichaam hebben ofwel een lichaam dat nog niet is getransformeerd, lijkt het erop 

dat de voordelen van deze periode van 1000 jaar hen in staat stelt om langer te blijven leven, maar sterven 

is nog steeds mogelijk. 

 

Aan het einde van de periode van 1000 jaar, wanneer de tweede en laatste opstanding plaatsvindt, zullen 

er nog twee niet-opgewekte groepen zijn. 

 

De eerste groep bestaat uit ongelovigen, die door de hele geschiedenis heen zijn gestorven, omdat de 

ongelovigen tot op dat moment nog niet zijn opgestaan, maar nu wel zullen opstaan. 

 

De tweede groep bestaat uit allen die na de eerste opstanding tot geloof zijn gekomen, maar ook zijn 

gestorven. Tijdens deze tweede en laatste opstanding zullen de gelovigen die zijn gestorven opstaan in 

nieuwe lichamen. De gelovigen die nog niet zijn gestorven, zullen worden getransformeerd in nieuwe 

lichamen, net als degenen in de eerste opstanding. 

 

Hoe het afloopt met deze beide groepen in de tweede opstanding is heel verschillend. 

 

Degenen die ongelovig zijn gestorven, door de hele geschiedenis heen, worden nu opgewekt in de tweede 

en laatste opstanding. Dit stelt hen in staat om geoordeeld te worden. Met behulp van de beschrijving van 

het Nieuwe Jeruzalem en de profetische patronen die we tegenkomen bij de ark van Noach, is wat zich 

ontwikkeld nogal verbazingwekkend. 

 

1) Na de 1000 jaar arriveert het Nieuwe Jeruzalem. 

2) Alle gelovigen, die nu zijn opgewekt, kunnen het Nieuwe Jeruzalem binnengaan als een soort van ark. 

3) Al de ongelovigen worden ook opgewekt in de tweede opstanding, om buiten het Nieuwe Jeruzalem 

het oordeel onder ogen te zien. 

4) De ongelovigen ontvangen hun oordeel, dat wordt uitgesproken buiten het Nieuwe Jeruzalem. Daar is 

geween en tandengeknars, een wanhopig pleidooi om de veiligheid van het Nieuwe Jeruzalem binnen 

te mogen gaan, maar worden in plaats daarvan in de buitenste duisternis geworpen. 

5) Het Licht van JHWH overschijnt het Nieuwe Jeruzalem. In onze verheerlijkte en pure 

opstandingslichamen kunnen we het vuur van JHWH's zuivere Licht weerstaan. 

6) Het Licht schijnt vanuit het Nieuwe Jeruzalem en absorbeert en vernietigt alle verdorvenheid van de 

hemel en de aarde die daarbuiten is door middel van een intense hitte. Dit omvat ook degenen die 

ongelovig zijn en na hun opwekking het oordeel van de eeuwige dood hebben ontvangen. 

7) Dit wordt de tweede dood genoemd. Het is net als de eerste dood, maar dan zonder de mogelijkheid 

van een toekomstige opstanding die je redt van de dood. 

8) Alle verdorvenheid van de zonde wordt verbrand en verteerd door het vuur van JHWH. Het is een 

zuivering. Hemel en aarde worden vernietigd en de dood wordt overwonnen. 

9) Hemel en aarde worden daarna nieuw gemaakt en een perfecte duurzame eeuwigheid begint voor 

eeuwig. 

  



Dit is duidelijk heel veel om te verwerken. Een grote hoeveelheid vragen kan nu in je hoofd rondtollen. 

Hoe zit het met dit vers, hoe zit het met dat vers? Hoe zit het met deze doctrine, hoe zit het met die 

doctrine? 

 

Doe dat jezelf niet aan, althans nog niet. We moeten nog zoveel behandelen in deze serie, en veel ervan 

zal behoorlijk indrukwekkend zijn, wanneer we de historische opvattingen over het leven na de dood in 

de Bijbel gaan onderzoeken. Blijf kalm en laten we samen de Bijbel gaan onderzoeken. We hebben veel 

om te bespreken. 

 

De profeet Jesaja vermeldt verschillende keren dat het einde vanaf het begin wordt geopenbaard. 

  

Jesaja 46:10 

Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet 

plaatsgevonden hebben, Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen 

doen. 

 

Hoewel dat begrip veel diepgaande toepassingen bevat, is dit er één van. 

 

De dood is eigenlijk de omkering van de schepping. Is dat logisch? In het begin werden we geschapen uit 

stof, en tot leven gewekt door de geest van JHWH. De vloek van de dood keert onze schepping om. Aan 

het eind keren we terug naar onze oorsprong. We keren terug naar stof. JHWH's geest keert terug naar 

Hem. 

 

Maar ... 

 

Voor de gelovigen worden we een deel van de nieuwe schepping, waar alles wordt hersteld naar het 

begin, vóór de zonde. We worden hersteld van het terugkeren naar stof door middel van een opstanding. 

Het is een nieuw begin, een bestaan zonder zonde en zonder dood, waarvan we allebei worden gered. 

 

Jesaja leidt ons naar het volgende deel van deze studie. Zoals Jesaja suggereert, moeten we het begin 

begrijpen om ons einde te begrijpen. 

 

IN HET BEGIN – WAT ZIJN WE? 

 

Om te beginnen stellen we voor dat we in het begin moeten beginnen ... en waar is het begin? 

 

… Het Boek Genesis. 

 

En voordat we proberen vast te stellen waar we naartoe gaan als we sterven, moeten we misschien 

begrijpen wat we zijn ... als mensen. Gelukkig wordt de gebeurtenis van onze schepping beschreven in 

het boek Genesis, dus laten we beginnen, … in het begin. 

 

De eerste stap om te begrijpen waar we naartoe gaan als we sterven is om te begrijpen wat we zijn tijdens 

ons leven. 

 

Klinkt dat logisch? 

  



In dit proces van het onthullen van hoe het leven na de dood eruit ziet, zal het definiëren van termen 

voorop staan. Om dit onderwerp te begrijpen, moeten we dezelfde taal spreken. Het boek Genesis is in het 

Hebreeuws geschreven, dus moeten we de betekenissen bij dit onderwerp aan het Hebreeuws onttrekken. 

Waarschijnlijk was elke auteur, in het vervolg van de Bijbel, ook een Hebreeër, dus zullen de concepten, 

die in het begin al zijn vastgelegd, ook in de rest van de Bijbelteksten worden gebruikt als we die we gaan 

bestuderen. 

 

Dus nogmaals, de eerste stap om te begrijpen waar we naartoe gaan als we sterven, is om te begrijpen wat 

we zijn als we leven. 

 

Wat zijn we? 

 

Genesis 2:7 (HSV) 

toen vormde de HEERE (JHWH) God de mens uit het stof (afar) van de aarde en blies de 

levensadem (neshema) in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen (nefesh). 

 

Genesis 2:7 (SV 77) 

En de HEERE (JHWH) God had de mens geformeerd uit het stof (afar) der aarde, en in zijn 

neusgaten geblazen de adem (neshema) des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel 

(nefesh). 

 

We tonen hier ook de SV 77 om aan te tonen hoe het Hebreeuwse woord voor ziel nefesh is. 

 

Uit het Hebreeuws leren we: 

 

Nefesh = Afar + Neshema 

 

In het Nederlands wordt het: 

 

Levend Wezen (of ziel) = Stof + levensadem 

 

De mens moet de levensadem, of neshema, ontvangen om te leven. 

 

Neshema betekent letterlijk ademteug, maar dat zou enkel de fysieke uitleg zijn. 

 

Dus wat probeert de Hebreeuwse uitdrukking "de levensadem" ons echt te onderwijzen, als onderdeel van 

de mens? 

 

Overweeg de gangbare Nederlandse uitdrukking die gelijk staat aan de dood: 

 

• “Hij blies z’n laatste adem uit” 

 

Dus niet ademen staat gelijk aan dood, en dus is het tegenovergestelde ook waar. Adem staat gelijk aan 

leven. 

 

Dit is hoe we de Bijbel vaak interpreteren, door een westerse lens. Hoewel wat we zeiden waar is, is het 

nog belangrijker dat we deze Hebreeuwse woorden op een Hebreeuwse wijze bekijken, via een oosterse 

lens. We zullen daar straks wat meer op ingaan. Wil je weten waarom het belangrijk is dat we de Schrift 

onderzoeken door middel van een Hebreeuwse contextuele en culturele lens, dan raden wij je de volgende 

studie aan: “Hebreeuws Vs. Grieks Denken”. 

  



We moeten ook overwegen dat Genesis 6:17 de term 'levensadem' herhaalt, maar dan het Hebreeuwse 

woord ruach gebruikt in plaats van neshema. Bij het scheppingsverhaal van de mens worden deze 

woorden enigszins uitwisselbaar gebruikt, en daar is een reden voor. 

 

Neshema wordt vaak vertaald als adem, en ruach wordt vaak vertaald als geest. 

 

Genesis 6:17 

En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest 

(ruach) is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. 

 

Waarom worden de Hebreeuwse woorden neshema (adem) en ruach (geest) afwisselend gebruikt bij de 

schepping van de mens? 

 

Omdat terwijl het Hebreeuwse woord neshema letterlijk adem betekent, het Hebreeuwse woord ruach, 

vaak vertaald als geest, letterlijk wind betekent. Er is hier een gemeenschappelijke functionele noemer. 

 

Denk hier even over na. Het Hebreeuws is een actiegerichte, functionele taal in de wijze van 

communiceren. 

 

Dus, laten we dat toepassen op het gebruik van het Hebreeuwse woord ruach of geest in het Nederlands. 

 

Denk aan wind. Visualiseer het eens. 

 

Je kunt dat niet echt, toch? Je kunt de wind niet zien, net zoals je de geest niet kunt zien. 

 

Het is een kracht die je niet kunt zien. Het beweegt of beïnvloedt de bomen als het waait, maar je kunt de 

wind niet zien, je kunt alleen de effecten van de wind zien. Dat is wat je kunt zien, niet de wind zelf, maar 

het effect van wind. Dat is ruach. 

 

Je kunt ruach niet zien, je kunt alleen de effecten van ruach zien. 

 

Denk aan je ademhaling. Het is ook een kracht die je niet kunt zien. Blaas eens krachtig op een stuk 

papier dat voor je is, en je laat het bewegen. Je kunt je ademhaling niet zien, je kunt alleen de effecten van 

je ademhaling zien. 

 

Adem genereert ook woorden, en woorden beïnvloeden anderen, zowel positief als negatief. 

 

Adem is een uiterst belangrijk Hebreeuws concept en we praten er maar een klein beetje over. 

 

Je ademt in en je ademt uit. Je kunt het niet zien, maar het geeft je leven. Op deze manier houdt het je in 

leven, totdat je je laatste adem uitblaast. 

 

Je kunt neshema niet zien, je kunt alleen de effecten van neshema zien. 

 

Je kunt ruach niet zien, je kunt alleen de effecten van ruach zien. 

 

Dit is de relatie tussen neshema en ruach. 

  



 

Je kunt de geest of de ruach van JHWH niet zien, die ons van stof tot een levend wezen heeft gemaakt, of 

nefesh. 

 

Je kunt alleen de effecten zien, namelijk het stof dat tot het leven wordt gebracht. Het zijn onze gedachten 

en emoties die ons vormen. JHWH heeft ons het vermogen gegeven, als stof, om gedachten en emoties te 

hebben. 

 

We weten niet of vroegere mensen de levensadem gewoon zagen als lucht/zuurstof die het leven geeft. 

We weten niet of er een mysterieuze vonk van kracht of energie in mens en dier zit, waardoor JHWH ons 

het leven gaf. Beide zijn mogelijk. 

 

In beide gevallen lijkt het alsof ze adem, wind, enz. gebruikten als beeldspraak voor het geestelijke 

concept van stof dat tot leven werd gebracht. 

 

Het punt is duidelijk dat God de bron van het leven is. Niemand van ons kan leven tenzij God ons de 

levensadem geeft - Hij maakt ons levend. Misschien is het idee dat de geest terugkeert naar God een 

idioom voor God die ons laat sterven? Of misschien is er echt een mystieke levenskracht die God 

letterlijk aan elk levend wezen geeft. Als het gaat om wat de Bijbelse auteurs eigenlijk dachten, weten we 

het niet zeker. Deze mogelijkheden lijken echter heel waarschijnlijk. 

 

Voor het doel van deze studie, is het beste wat we kunnen doen, het onderzoeken van wat de Schrift ons 

leert over onze ruach, terwijl we de andere mogelijkheden om het doel en de functie van de levensadem te 

definiëren niet negeren. 

 

Wanneer we onze ruach in de Schrift onderzoeken, wordt ten minste één component van de levensadem 

veel duidelijker. 

 

Onze ruach functioneert als ons emotionele centrum of temperament. Je kunt ons emotionele centrum of 

temperament niet zien, je kunt alleen de effecten zien van iemands emotionele centrum of temperament. 

Het is vergelijkbaar met onze houding. Patronen van ons emotionele centrum, temperament of houding 

bepalen ons karakter. Het geeft vorm aan hoe we ons leven leiden; het beïnvloedt en bestuurt ons leven. 

We weten echter dat planten geen 'levensadem' hebben, maar mensen en dieren wel. Ook uniek voor 

mens en dier, in vergelijking met planten, zijn de emoties, houding, temperament en het karakter. 

 

Laten we de Schrift gaan bekijken met betrekking tot onze ruach, de ruach die in ons is. Terwijl we de 

teksten bekijken, laten we daarmee een functioneel portret van onze ruach gaan schilderen. 

 

• Het kan verontrust zijn. (Genesis 41:8; 1 Samuël 1:15; Daniël 2:1; 2:3) 

• Het kan opleven. (Genesis 45:27) 

• Het kan gebroken zijn. (Exodus 6:9; Job 17:1; Spreuken 15:4) 

• Het kan bewogen zijn. (Exodus 35:21) 

• Het kan achterdochtig zijn. (Numeri 5:14; 5:30) 

• Het kan een karakter of persoonlijkheid geven. (Numeri 14:24) 

• Het kan kenmerkend zijn of temperament geven. (Deuteronomium 2:30; 34:9) 

• Het kan kracht geven of vitaliteit, een motiverende aansturing. (Richteren 15:19) 

• Het kan somber gestemd zijn. (1 Koningen 21:5) 

• Het kan je opwekken. (Ezra 1:1;1:5) 

• Het kan benauwd zijn. (Job 7:11) 

• Het kan rebelleren. (Job 15:13) 

  



• Het kan je dingen laten begrijpen. (Job 32:18) Heb je ooit een emotionele drang gehad 

om het Woord van God te begrijpen? 

• Het kan ons zelfs beperken. (Job 32:18) Hebben emoties, zoals trots, boosheid, jaloersheid, je 
ooit wel eens beperkt in het begrijpen van het Woord van God? 

• Het kan verbrijzeld zijn. (Psalm 34:18; Spreuken 15:13; 17:22) 

• Het kan dingen goedmaken – zoals je houding. (Psalm 51:10) 

• Het kan je bereidwillig maken – zoals je houding. (Psalm 51:12) 

• Het kan verslappen – zoals in een overwelmende emotie. (Psalm 77:2; 142:3;143:4;143:7) 

• Het is een stemming. (Spreuken 14:29) 

• Het kan hooghartig zijn. (Spreuken 16:18) 

• Het kan bezonnen zijn. (Spreuken 17:27) 

• Het kan nederig zijn. (Spreuken 29:23) 

• Het kan geduldig en hoogmoedig zijn. (Prediker 7:8) 

• Het kan nederig en berouwvol zijn. (Jesaja 66:2) 

• We kunnen het volgen. (Ezechiël 13:3; 36:26) 

• We kunnen het veranderen of het nieuw maken. (Ezechiël 18:31) 

• Het werd in ons binnenste gevormd door JHWH. (Zacharia 12:1) 

• We moeten ermee op onze hoede zijn. (Maleachi 2:16) 

 

Laten we eens kijken of we dit allemaal een beetje beter kunnen begrijpen. 

 

Terwijl de westerse geest 'adem' eenvoudigweg ziet als de uitwisseling van lucht in de longen, begreep de 

oude Hebreeuwse geest de neshema vaak als 'adem' en ruach als 'geest', op een geheel andere manier 

zoals we dat kunnen lezen in Job 32:8: 

 

Job 32:8 (WV) 

Want dan pas krijgt haar geest (ruach = wind) vat op de mens, 

verleent de adem (neshema) van de Almachtige hem inzicht. 

 

Ons westerse begrip van de adem begrijpt niet zo makkelijk het concept dat adem ons kan helpen te 

begrijpen en waar te nemen. Hoewel ons westerse begrip ons emotionele centrum en temperament 

gemakkelijk kan associëren met de functie van de 'geest', ziet de Hebreeuwse geest dezelfde functie in de 

'adem'. De 'adem' is wat ons leven geeft of voedt. In dit specifieke vers zien we hoe de ruach of de 

neshema , die ons wordt gegeven, ons laat begrijpen. Ons temperament en onze houding kunnen ons 

leiden naar wijsheid, of een geest die tegen JHWH is, kan in feite een barrière zijn in ons geloof. 

 

Om dit punt wat verder te trekken, neshema is gerelateerd aan het woord shem, hetzelfde Hebreeuwse 

woord voor 'naam'. Op het meest simpele niveau betekent shem karakter en autoriteit. Het is een 

ongeziene kracht. Het is wat het karakter en de kracht achter de autoriteit drijft. 

 

Je kunt iemands karakter of autoriteit niet zien. Je kunt alleen het effect zien van iemands karakter of 

autoriteit. 

 

Als je hier meer over wilt weten, raden we je de studie aan: “Hashem – Deel 1: Wat heeft een naam te 

zeggen?” 

 

Neshema, is op afstammings-niveau ook gerelateerd aan het woord shema, wat horen betekent. 

  



Denk er over na. Je kunt niet zien dat iemand je hoort. Je kunt alleen de effecten zien van iemand die je 

hoort door te observeren of die persoon reageert op de woorden die je vormt door je ademhaling. 

 

We noemen Deuteronomium 6:4-9 vaak het “Shema.” De passage begint letterlijk door tegen Israël te 

zeggen dat ze moeten “horen” … “shema”. 

 

Maar wat geeft de hele passage weer als bewijs van het horen? … Gehoorzaamheid. 

 

Het bewijs van het horen van JHWH, is JHWH gehoorzamen. 

 

Je kunt het gehoor niet waarnemen, maar je kunt gehoorzaamheid waarnemen. 

 

Zie je hoe dit werkt? Zie je hoe het allemaal samenwerkt? 

 

Het is het ongeziene verlangen of het verlangen naar het Woord van God dat ervoor zorgt dat onze oren 

horen en we gehoorzaam zijn om alles te doen. 

 

Probeer ons te blijven volgen, want we werken ergens naartoe. 

 

Dus JHWH nam ons als stof en bracht ons vervolgens tot leven door Zijn ruach of neshema. Voor 

sommigen misschien verrassend, maar dieren hebben ook een ruach/neshema. (Genesis 6:17; 7:15, 22). 

Dieren ervaren ook emoties en hebben een temperament. Het stuurt ook hun gedrag en acties aan, net als 

bij ons. Het maakt ons iets meer dan alleen maar stof. 

 

Zonder de emotie en het temperament die ons verbindt, zijn we niets meer dan stof. 

 

Het is de neshema en de ruach van JHWH die ons tot leven brengt. Het is de adem van JHWH die ons tot 

leven brengt. Het geeft ons kracht. 

 

De menselijke geest is het niet-fysieke deel van de mens, het is de 'jij' die we niet kunnen zien, maar we 

kunnen de effecten ervan zien. 

 

Het is de menselijke tegenhanger van de Heilige Geest, die het karakter en de gedachte van God is. (1 

Korinthe 2:9-16). 

 

Nogmaals, we moeten Hebreeuws denken: 

 

Johannes 3:8 

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en 

waar hij heengaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 

 

Geboren worden uit de Geest is herboren worden met Gods Geest ... Zijn perspectief, Zijn gedachten, 

Zijn wil, Zijn karakter, Zijn temperament aannemen, in plaats van onze eigen gedachten, perspectief en 

wil. 

 

Dit zijn dingen die je niet kunt zien. 

 

Kan je iemands emoties of temperament letterlijk zien? 

 

Nee. 

  



Maar je kunt de effecten van iemands emoties of temperament vaak zien in de acties en woorden die 

iemand spreekt. 

 

Gezamenlijk bestaat onze ruach, ook vaak onze geest genoemd, uit beide onzichtbare elementen, onze 

gedachten en emoties. 

 

Alles wat een ongeziene kracht is, wordt Bijbels gedefinieerd als geest, of ruach ... wind. 

 

Je kunt toch geen emoties zien? Maar je kunt de effecten van emoties wel zien. Denk daar eens even over 

na. 

 

Je kunt bijvoorbeeld de emotie van boosheid niet zien, maar je kunt de uitdrukking van boosheid op 

iemands gezicht zien, of in hun acties. 

 

Je zult zien dat de Schrift deze Hebreeuwse manier van uitleg gebruikt wanneer er bijvoorbeeld de frase 

'een geest van achterdocht' gebruikt wordt (Numeri 5:14). 

 

Je kunt de emotie van achterdocht niet zien. Het is onzichtbaar. Maar je kunt de effecten van achterdocht 

zien in iemands acties. 

 

Achterdocht is een negatieve emotie, intentie of gedachte die in ons kan zitten. Je kunt emoties, intenties 

en gedachten niet letterlijk zien, zoals achterdocht, maar je kunt de effecten ervan zien in onze acties. 

Hetzelfde geldt voor positieve emoties. Het is ruach. 

 

Dus, een levend wezen, een ziel, een nefesh, heeft zijn gedachten, bedoelingen en emoties. In zekere zin 

is dit ook ruach. 

 

Een willen of verlangen is een geest. Iets dat niet gezien kan worden, dat je motiveert om actie te 

ondernemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de “geest van geloof”. 

 

Een geest van geloof (2 Korinthe 4:13) is een verlangen of het motief om in het geloof te wandelen, en 

ons geloof is in het Woord van God, dat wat geschreven is. 

 

2 Korinthe 4:13 

Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik 

heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. 

 

Hier legt Paulus uit hoe dit verlangen, dat wat in ons is, geloof wordt genoemd en een drijfveer of 

verlangen wordt om te handelen. Vanwege het innerlijke geloof van Paulus, dat wat hem drijft (de 

ongeziene kracht), spreekt hij vervolgens over zijn geloof. Dat is een Hebreeuws voorbeeld van ruach. 

 

"Geest" komt van het Hebreeuwse woord ruach en het Griekse woord pneuma. Deze woorden kunnen 

ook "adem" of "wind" betekenen, dingen die, net als de geest, kunnen worden gevoeld maar niet worden 

gezien (Johannes 3:8). 

 

Bij de schepping kregen we de neshema (adem) of ruach (geest) van JHWH. Dit zijn de gedachten en 

emoties die ons aansturen. Dat is wat we zijn. Het is wat we ons bewustzijn zouden noemen. 

 

Door de acties van Adam en Eva werd ons bestaan verdorven. Onze wens was niet langer afkomstig van 

JHWH. Onze geest is niet langer 100% voor de wil van JHWH. 

  



Het is vanwege deze verdorvenheid dat ons een nieuw hart en een nieuwe geest van JHWH wordt 

beloofd. 

 

Ezechiël 36:25-29 

Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw 

stinkgoden zal Ik u reinigen. (We zien hier, dat we gereinigd moeten worden. Dat is belangrijk.) 

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. (We lezen hier dat 

we een nieuw hart en een nieuwe geest nodig hebben. Dat is ook belangrijk). Ik zal het hart van 

steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 

geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt (Merk hier op dat we, net als bij het scheppingsverhaal van de mens, weer opnieuw een 

geest van JHWH ontvangen, NIET dezelfde geest). U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen 

gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. (Merk op, dat ons hier 

wordt verteld wanneer dit gaat gebeuren. Het gebeurt na de opstanding van de gelovigen, en daarna 

worden we naar het land gebracht.) Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. (Dit is wanneer we 

gereinigd worden). 

 

We zullen een nieuwe geest ontvangen. We zullen een nieuw hart krijgen. 

 

Als we een nieuwe geest ontvangen, zullen we emotioneel alleen nog maar verlangen naar JHWH en Zijn 

Torah, Zijn wil. We zullen enkel gemotiveerd zijn om JHWH te dienen. Ons temperament, onze houding 

en ons karakter zullen zijn als die van JHWH. Het zal al onze daden en ons gedrag aansturen. 

 

Door een nieuw hart te ontvangen, wordt onze geest vernieuwd. Onze gedachten zijn synchroon met 

enkel en alleen de wil van JHWH. 

 

De oude Hebreeërs behandelen het hart (lev/levav) als het centrum van wie we zijn. Sommigen onder ons 

verwijzen op dezelfde manier naar ons brein als waarop de oude Hebreeërs de aard van het hart 

definieerden. De hersenen creëren onze gedachten. 

 

Onze gedachten (lev/levav) en emoties (ruach/neshema) sturen ons lichaam aan om te handelen. Onze 

emoties sturen vaak onze gedachten of geest aan. Om dit op z’n Hebreeuws te zeggen; onze ruach kan 

vaak over onze lev heersen. Ze delen ook een vergelijkbare eigenschap. We kunnen onze gedachten en 

emoties niet zien, maar we kunnen het effect ervan zien in onze acties ... net als de wind of adem. 

 

Laten we dit reinigingsproces eens gaan toepassen op een moderne metafoor die we allemaal kennen. 

 

Een goede manier om de relatie tussen geest, ziel en lichaam in beeld te brengen, is door een vergelijking 

te maken met een computersysteem. 

 

Het menselijk lichaam is als de computer hardware (CPU, moederbord, harde schijf, luidsprekers, 

monitor, enz.). Het is wat je kunt zien, aanraken en voelen. 

 

De menselijke geest is als computersoftware, gegevens en gegevensverwerking (het is net als het 

besturingssysteem, tekstverwerking, spreadsheet, webbrowser, enz.). 

 

Het is de computercode of de instructies. 

 

Je kunt de computer zien, maar je kunt de gegevens, de verwerking en de software niet zien. Je kunt de 

effecten van de gegevens, de verwerking en de software bekijken via het beeldscherm van de computer. 

  



Laten we nog een stap verder gaan. 

 

Onze geest (ruach/neshema) van JHWH, die ons van stof tot leven heeft gebracht, was ooit perfect. Onze 

"emotionele motivaties en verlangens" waren enkel gericht op JHWH. Deze dreven op hun beurt weer 

onze gedachten (lev/levav) en acties aan om de wil van JHWH te doen. Maar onze "software", zo je wilt, 

werd beschadigd. Het corrumpeerde vervolgens de essentie van wie we zijn; onze gegevens en de 

verwerking zo je wilt. We begonnen te doen waarvoor we niet waren gemaakt. In de computerwereld 

infecteert een virus de software. Het corrumpeert de software. 

 

We hebben dit virus, dat we zonde noemen, aangenomen. Het heeft onze geest besmet en aangetast. 

 

Doordat JHWH  zegt dat we een NIEUWE geest en een NIEUW hart nodig hebben, dat van Hem 

afkomstig is, hebben we in overeenstemming met deze metafoor, als het ware een vernieuwing van het 

besturingssysteem nodig. Alle verdorvenheid moet worden verwijderd. We hebben in feite een nieuwe 

geest en een nieuw hart ofwel een nieuw besturingssysteem nodig. Het verwijdert het virus, ofwel de 

zonde, wat de oorzaak was van het niet functioneren volgens het doel waarvoor we waren gemaakt. En 

voor degenen die dit nog niet weten, ons doel is om de autoriteit van JHWH te verheerlijken en dat te 

respecteren door Zijn wil te doen. Dat is het doel van de mens (Prediker 12:13). 

 

We moeten van dit virus worden ontdaan. De verdorvenheid moet worden verwijderd. We moeten 

opnieuw worden opgestart. We hebben een opstanding nodig. 

 

Wanneer we sterven, keren onze lichamen terug naar stof. Maar JHWH houdt een deel van ons achter, 

onze gedachten en emoties. Hij bewaart die tot de tijd van de opstanding. Die worden vervolgens 

gereinigd, opnieuw geïnstalleerd, als een nieuw hart en een nieuwe geest in ons nieuwe lichaam. 

 

1 Korinthe 3:15 verwijst naar enkele zeer belangrijke aspecten van niet alleen dit proces, maar ook het 

grotere geheel: 

 

1 Korinthe 3:15 

Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, wel zo: als 

door vuur heen. 

 

Uiteindelijk zullen alleen de delen van ons die zuiver waren, die de zuivere Geest van JHWH bevatten, de 

zuivere geest, behouden blijven. Al het andere zal worden gereinigd. Het wordt verbrand, verwijderd. We 

zullen gezuiverd worden van de verdorvenheid van de zonde. 

 

Hopelijk was deze metafoor nuttig. Deze metafoor is niet bedoeld om iets te bewijzen, maar dient alleen 

ter illustratie. Het is de Schrift die we hier hebben aangehaald, die dit moet bewijzen. We moeten nog 

steeds veel van Schrift gaan behandelen, dus blijf ons volgen. 

 

Wat gebeurt er tussen de dood en de opstanding? Wat ervaren we daarvan? Ervaren we sowieso iets? 

 

Het lichaam zonder geest is dood (Jakobus 2:26). 

 

Maar hoe zit het met ons hart, onze geest, onze gedachten en emoties? Kunnen we nog steeds iets ervaren 

als we sterven? 

 

Wanneer een persoon sterft, keert zijn geest terug naar God die het heeft gegeven. 

  



We worden gedefinieerd door onze gedachten en emoties, ons hart en onze geest. Ons lichaam keert terug 

naar stof, maar JHWH behoudt onze geest. 

 

Prediker 12:7 

… het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven 

heeft. 

 

Zonder een levend menselijk lichaam om in te wonen, heeft de menselijke geest geen bewustzijn, een 

toestand die lijkt op slapen. Onze gedachten en emoties zijn stil. 

 

Als we terugkeren naar onze metafoor, zijn het de data die terugkeren naar JHWH, de gegevens op onze 

harde schijf. Zonder een ingeschakelde computer, hebben we geen toegang tot de gegevens, het blijft stil 

en er gebeurt niets. Het is in rust. De gegevens blijven stil, ze doen niets. 

 

Ons belangrijkste deel gaat terug naar JHWH, zonder dat we daarover kunnen beschikken, totdat we 

nieuw worden gemaakt in de opstanding. 

 

Wanneer we onze nieuwe opstandingslichamen ontvangen, zal JHWH ons opnieuw verbinden met Zijn 

geest, maar deze keer zullen we niet verdorven zijn. Je zou kunnen zeggen dat we een door JHWH 

aangedreven antivirusprogramma hebben dat ervoor zorgt dat ons besturingssysteem voortaan alleen nog 

maar de Torah wil doet. We zullen een nieuw hart en een nieuwe geest hebben. Maar in de tussentijd, na 

ons sterven, is er geen bewustzijn, omdat er geen lichaam is voor de gedachten en de emoties om in te 

verblijven en te worden gebruikt. 

 

Tot die tijd zijn we in rust. We houden op te bestaan. Dit is waarom de Bijbel zo vaak spreekt over de 

dood als een slaap. Slaap is wanneer we rusten. We houden op te bestaan. Maar bij de slaap verwachten 

we dat we wakker worden. Er is een reden voor deze metafoor, specifiek voor het ontwaken, waarop we 

later verder in zullen gaan. 

 

Tijdens de opstanding stuurt God de geesten van de doden terug om hun lichaam opnieuw te bewonen 

(Ezechiël 37:10; Lukas 8:55), en in het volgende deel van deze reeks studies, getiteld 'Wat is de dood?', 

zullen we alle hieraan verbonden Schriftverwijzingen gaan bekijken. 

 

Voor nu, in dit gedeelte van deze reeks studies, is het belangrijk om te onthouden wat we zijn. Dus kort 

samengevat ... 

 

Stof + Levensadem = Levend Wezen, of in het Hebreeuws nefesh. 

 

Onze neshema of ruach van JHWH is het emotionele centrum dat onze gedachten en acties aanstuurt. In 

de Bijbel wordt dat vaak onze gedachten of het hart en de geest genoemd. Ons hart en onze geest 

begonnen puur, maar werden gecorrumpeerd. Daarnaast, en dit is heel belangrijk, als we sterven behoudt 

JHWH ons wezen, zodat we bij onze opstanding nog steeds onszelf zijn, met gedachten, ervaringen, 

emoties, enz. ... dingen die we niet kunnen zien, maar die we wel zijn. We zijn dan echter niet langer 

gecorrumpeerd, maar gereinigd en perfect gemaakt. We zijn simpelweg gereinigd van het virus van de 

zonde, met een nieuw hart en geest van JHWH. We zullen gedachten en emoties hebben die overeen 

komen met de wil van JHWH. We zullen enkel willen doen waarvoor we zijn geschapen, namelijk onze 

Vader voor eeuwig verheerlijken in lofprijzing en gehoorzaamheid. Dat zal onze eeuwige vreugde zijn. 

  



Omdat we de Bijbelteksten verder gaan bestuderen, zijn hier de bijbehorende Hebreeuwse, Griekse 

en Engelse kernbegrippen die in het verdere verloop van deze studie belangrijk zijn: 

 

BASAR / SOMA: We hebben een lichaam. Dat lichaam is ons fysieke zijn. Het is ons vlees, het zijn onze 

botten. Het is wat terugkeert tot stof wanneer we sterven. In het Hebreeuws wordt dit basar genoemd en 

in het Grieks wordt het lichaam soma genoemd en wordt vlees sarx genoemd. 

 

NESHEMA / RUACH / PNEUMA: We hebben een geest. Het is de onzichtbare levenskracht van ons 

lichaam, die bestaat uit ons emotionele centrum of temperament. Het bestuurt of bekrachtigt zelfs onze 

gedachten. Neshema betekent adem in het Hebreeuws. Ruach betekent wind in het Hebreeuws en wordt 

vaak vertaald als geest. In het scheppingsverslag van mens en dier zijn ruach en neshema aan elkaar 

verwant en worden door elkaar heen gebruikt. Pneuma betekent adem in het Grieks en wordt ook vaak 

vertaald als geest. 

 

LEV-LEVAV/ KARDIA: Het hart of de geest is het centrum van wie we zijn in onze gedachten. Op 

dezelfde wijze als hoe sommigen van ons hier naar ons brein verwijzen, definieerden de oude Hebreeërs 

dit als de aard van het hart. Het is de zetel van alle intellectuele activiteit. De hersenen faciliteren onze 

gedachten, maar ons hart of onze geest wordt hierdoor beïnvloed, of soms zelfs rechtstreeks bestuurd 

door onze geest. 

 

NEFESH / PSUCHE: De ziel is de combinatie van vlees en geest. Het is de hele persoon; hun karakter, 

aard, gezindheid, temperament, geest en persoonlijkheid door middel van een noodzakelijke drager, een 

levend lichaam. Het belangrijkste is dat de mens geen ziel heeft, de mens IS een ziel. Het woord dat in het 

Oude Testament meestal wordt vertaald als "ziel" is het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord nefesh en de 

variantvormen. Dit woord wordt ook regelmatig vertaald als "leven". Het overeenkomstige Griekse 

woord psuche wordt in het Nieuwe Testament vertaald als "ziel" en leidt vaak tot enige serieuze 

verwarring over dit onderwerp. Om die reden zullen we in deze studie het woord "ziel" en "geest" niet 

door elkaar heen gebruiken, zoals velen onterecht wel doen, zelfs vertalers van het Nieuwe Testament. 

Wanneer we de verzen van het Nieuwe Testament bespreken, zullen we hier vaak naar verwijzen om te 

verduidelijken wat er feitelijk in de Griekse tekst staat, niet in het Nederlands. 

 

Het is moeilijk om dit onderwerp nauwkeurig te behandelen zonder dit belangrijke Bijbelse kader te 

benadrukken. Wanneer dit kader wordt genegeerd of gemist dan ontstaan er misverstanden over de aard 

van het leven na de dood. Het begrijpen van deze termen, de beschrijving van ‘wat we zijn’, zal enorm 

verduidelijken wat de Schrift zegt over het leven na de dood. 

 

Hiermee eindigen we deel 1 van de Leven na de Dood serie. 

 

In deel 2 van deze serie gaan we niet alleen wat verder in op het sterven zelf, maar beginnen we ook te 

onderzoeken wat er direct na de dood gebeurt. 

 

We hopen dat deze studie tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken! 

 

Sjalom! 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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