
Geest, ziel en lichaam. 
 
‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel 
oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van 
onze Heere Jezus Christus.’ 

HSV 5:23 1 Thessalonicenzen  

 
In deze bijbeltekst worden de delen waaruit een mens bestaat in een zin genoemd. Bij 
mijn weten is dat ook de enige tekst in de hele bijbel waarin deze drie delen genoemd 
worden. Er zijn ook teksten waarin over de geest gesproken wordt of over de ziel en het 
lichaam. Soms lijkt het verwarrend maar als we kijken naar de context waarin het woord 
geest of ziel gebruikt wordt worden de zaken wel duidelijk.  
Geest, ziel en lichaam. Drie delen dus waaruit wij bestaan. Toch is hier veel verwarring 
over. Er zijn er die menen dat geest en ziel hetzelfde zijn. Anderen menen dat geest en 
ziel wel twee zijn maar dat ze verweven zijn met elkaar. Onze geest zit in onze ziel en 
onze ziel zit in onze geest.  
Het lichaam is geen punt van discussie. Iedereen weet, ziet, beseft en voelt dat we een 
lichaam hebben.  
Ik ontdekte dat er nogal wat verschillende ideeën en doctrines zijn over dit stuk. 
Maar hoe zit het nu echt? Kunnen we een doctrine ophangen aan één tekst? Het is 
belangrijk dat de bijbel zichzelf bevestigd. In de mond van twee of drie getuigen zal alle 
woord bestaan. (Mattheüs 18:16) 
 
Wanneer we de diverse vertalingen van de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5:23 naast 
elkaar leggen zien we meteen al verschillen.  
 
'Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor Zichzelf afzondert en dat uw 
hele wezen—geest, ziel en lichaam—zuiver blijft tot de komst van onze Here Jezus 
Christus. ' (Het boek) 
 
'En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam 
moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk 
bewaard te zijn. ' (NBG51) 
 
' En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, 
en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 
' (St.vert.) 
 



' En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel 
oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van 
onze Heere Jezus Christus. ' (HSV) 
 
Ik ben van mening dat de Herziene staten vertaling het meest correct is en het op de 
juiste manier duidt. 
 
Er wordt gedacht dat onze geest na wedergeboorte nog niet volmaakt is. Er is een 
gedeelte wat goed is van de geest na wedergeboorte, maar er is daarin een gedeelte wat 
nog gevormd moet worden door de Heilige geest. Of in een ander geval, na 
wedergeboorte is de geest wel al volmaakt maar nog niet volgroeid. De geest moet nog 
volwassen worden. 
 
Maar wat zegt de bijbel nu precies. Wanneer we wedergeboren zijn, zijn we een nieuwe 
schepping. 
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17 HSV) 
Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het 
onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. (Galaten 6:15 HSV) 
Want in Hem (dat is Christus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u 
bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 
(Kolossenzen 2:9-10 HSV) 
'Immers door één enkel Offer heeft Hij de geheiligden, ééns en voor al, tot volmaaktheid 
gebracht. Dit getuigt ons ook de heilige Geest.’ (Hebreeën 10:14 NLD1939)  
In Christus zijn wij volmaakt geworden. Dat betekent dat we en volledig gevuld en 
volkomen perfect zijn. En in 1Johannes 4:17 staat “Want zoals Hij (dat is Jezus) is, zijn 
ook wij in deze wereld”. 
 
Maar welk deel van ons is dan zo volkomen en zo volmaakt? Na onze wedergeboorte is 
ons lichaam niet vernieuwd of veranderd. Dat is dus geen nieuwe schepping geworden.  
Onze ziel, die bestaat uit ons denken, ons hart en onze gevoelens, zijn ook niet direct 
volmaakt of veranderd. Dat is dus ook geen nieuwe schepping. 
Wat dan overblijft is onze geest. En dat is het deel van ons wat een nieuwe schepping is, 
wat opnieuw geboren is. Dit deel kunnen we niet zien, niet voelen, niet ervaren of wat 
dan ook, maar kunnen we alleen geloven. Alles wat we ervaren of voelen van onze geest 
is een ervaring of gevoel in onze ziel. Onze ziel kan waarnemen, heeft gevoel en emoties 
en kan denken. Onze ziel wordt beïnvloed door onze vijf zintuigen, horen, zien, ruiken, 
proeven en voelen. Bij een natuurlijk mens zijn dit de enige voedingsbronnen voor de 
ziel en de oorsprong daarvan is altijd van buiten afkomstig. 



Bij een wedergeboren mens kan de ziel ook gevoed worden vanuit de geest en deze 
geest is een onderdeel van het koninkrijk van God. Paulus schrijft in Romeinen 14:17 
“Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en 
vrede en blijdschap in de Heilige Geest”. Gerechtigheid, vrede en blijdschap zijn een 
staat in onze geest die er altijd aanwezig is en die we kunnen ervaren in onze ziel. 
Hiermee wordt onze ziel gevoed van binnenuit. Dit is altijd aanwezig en kunnen we altijd 
ervaren in onze ziel in welke omstandigheid we ook zijn. 
Van nature is onze ziel gericht op het lichamelijke of zoals de Bijbel het noemt, het 
vleselijke. Onze zielse- of gemoedstoestand wordt gevoed door onze zintuigen en 
daarnaar leven we, wandelen we. Door wedergeboorte van onze geest kunnen we 
echter wandelen door de Geest. De Bijbel roept ons diverse keren op om onze vleselijk 
zielse verlangens niet te volgen maar zelfs te kruisigen. En Paulus zegt in Romeinen, “Ik 
roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan 
God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke 
godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.  
In een andere vertaling wordt gezindheid vertaald met gemoed. En dit gemoed moet 
vernieuwd worden. Onze gezindheid moet afgestemd worden op de gezindheid van 
Christus.  
 
Door zonden sterft een deel van de mens en dat is de geest. En de HEERE God gebood de 
mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van 
goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker 
sterven. (Genesis 2:16-17 HSV) Toen Adam en Eva zondigden leefden zij nog steeds. Hun 
lichaam functioneerde nog, hun ziel leefde nog en toch was er iets gestorven. Dat was 
hun geest. Meteen werd hun geweten wakker, gingen hun ogen open  en zagen ze dat ze 
naakt waren en kwam de bewustheid dat ze iets verkeerd hadden gedaan. Door het 
sterven van hun geest verdween de zuiverheid, de reinheid en heiligheid uit hun ziel en 
werd hun ziel vervuild door de zonde. Adam en Eva kenden voor de zondeval alleen 
maar het goede. Er was niets verkeerds in hun wezen, in hun bestaan en in hun zijn. 
Alles was goed? Nee, alles was zeer goed. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het 
was zeer goed. (Genesis 1:31 HSV) 
 
Echter door de zonde kwam de dood en stierf hun geest. Daarom en daardoor zijn we 
geestelijk dood. Door geloof in Jezus Christus komt deze geest weer tot leven, wordt 
opnieuw geboren door de Heilige Geest. Jezus zegt in Johannes 6:63 “De Geest is het Die 
levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest 
en zijn leven”. 



De Heilige Geest komt dan in ons wonen in onze geest.  “En als de Geest van Hem Die 
Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden 
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u 
woont. (Romeinen 8:11 HSV) 
Meteen is ook onze geest verzegeld met de Heilige Geest. “In Hem bent ook u, nadat u 
het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in 
Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de 
belofte”. (Efeze 1:13 HSV) 
Deze met de Heilige Geest verzegelde geest is meteen volkomen volmaakt. Hieraan gaat 
niets meer veranderen. Deze geest hoeft niet meer te groeien. Deze geest hoeft niet 
meer verbetert te worden. Deze geest is af. 
De Engelse vertaling spreekt over de verzegeling met de Heilige geest als ‘sealed’. Iets 
wat ingesteld is is vacuüm verpakt. Niets kan er in of uit. Niets van buiten af is in staat 
om het te bederven. En van binnenuit kan er niets onreins komen omdat de inhoud 
volkomen volmaakt, zuiver, heilig en rein is. Verzegeld met de Heilige geest betekent 
dan ook dat de bescherming de heilige geest zelf aan de buitenkant, eromheen zit. De 
Heilige Geest is daardoor wel instaat om invloed uit te oefenen op onze ziel, op ons 
denken. 
 En alles wat nog veranderd moet worden is in onze ziel, ons denken en het lichaam. 
 
Wellicht is dit een beetje verassend voor mensen maar laten we kijken naar wat God 
schiep in het begin. 
 
Toen God alles schiep was alles wat Hij geschapen had in volwassen toestand. De 
bomen, struiken, planten, de dieren, alles was volgroeid. Zo ook de mens. God maakte 
geen baby’s maar volwassen mensen. Niets kwam tevoorschijn als onvolgroeid, of als 
baby. Alles was in staat om nieuw leven voort te brengen, zaadzaaiend, zaadgevend en 
vruchtbaar.  
Na de schepping bij geboorte in het natuurlijke is het zo dat alles een begin heeft als 
klein, kwetsbaar, afhankelijk en het op moet groeien tot volwassenheid. 
 
Bij wedergeboorte is dat echter anders. De wedergeboren geest is meteen volkomen 
volgroeid. Vanuit deze volwassen bron kan de ziel opgroeien tot volwassenheid. De 
Bijbel zegt in 2 Korinthe 5:21 dat we de rechtvaardigheid van God zijn. “Want Hem Die 
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 
worden gerechtigheid van God in Hem”. 
Als we kijken naar onszelf in onze waarneming kunnen we dat niet zeggen. Ons denken 
en ons gedrag getuigt niet van de gerechtigheid van God. En toch zegt de Bijbel dat het 
wel zo is. En inderdaad, in onze wedergeboren geest is dat zo, daarin zijn wij de 
gerechtigheid van God. In de geest zijn we in Christus. In onze geest woont de waarheid. 



God is een Geest en die woont in onze geest. In deze gerechtigheid in dit woord van de 
gerechtigheid moeten we opgroeien.  
Wat betreft deze geestelijke dingen is onze ziel na wedergeboorte een kind dat eerst 
melk nodig heeft. Paulus heeft het in Hebreeën 5 over deze geestelijke groei. Paulus 
spreekt over het priesterschap van Christus en zegt dan;  
“Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u 
traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten 
zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden 
van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder 
immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is 
een kind. 
Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het 
gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad”. 
(Hebreeën 5:11-14 HSV)  
 
Paulus heeft het in dit gedeelte over onze zintuigen waarmee we waarnemen en die zijn 
verbonden met onze ziel. Hieruit blijkt dus dat onze ziel in het begin nog onvolwassen en 
een kind is. Daarom hebben we het nodig om met geestelijke melk gevoed te worden. 
Daarna komt het meer vastere voedsel. De fruithap, dan de maaltijden en vervolgens de 
culinaire lekkernijen.  
 
Wat zegt Petrus in 2 Petrus 3:18 “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en 
Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de 
eeuwigheid. Amen”. 
 
Vraagt u zich af, ‘hoe kan ik dan groeien?’  Ook daar spreekt Petrus over. 
 
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even 
kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en 
Zaligmaker, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de 
kennis van God en van Jezus, onze Heere. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles 
geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die 
ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de 
grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de 
Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, 
ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof 
deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de 
zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht 
broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u 



aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de 
kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. (2Petrus 1:1-8 HSV) 
 
Amen. 
 


