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Zij alle wachten op U,
dat U hun spijze geeft te rechter tijd;

geeft U hun die,
zij zamelen op,

opent U uw hand,
zij worden met goed verzadigd;

verbergt U uw aangezicht,
zij worden verdelgd,

neemt U hun adem weg,
zij sterven

en keren weder tot hun stof;
zendt U uw Geest uit,
zij worden geschapen,

en U vernieuwt het gelaat
van de aardbodem

(Psalm 104:27-30).

Bij het onderzoek naar de aard van
de Bijbelse hoop op leven, rijst vaak
de vraag of de mens onsterfelijkheid
bezit als deel van zijn natuur of sa-
menstelling. De Griekse filosofen
Socrates en Plato leerden dat het
lichaam het tijdelijke omhulsel is van
de innerlijke persoonlijkheid, of ziel,
die bij de dood bevrijd wordt om er-
gens anders te gaan leven. Deze
zienswijze heeft al vrij vroeg in de
tijd veel invloed gekregen in het
christendom, zodat er een wijdver-
breid geloof is ontstaan dat de ziel
van een mens bij de dood óf naar
zaligheid in de hemel óf naar verdoe-
menis in de hel gaat. Een onderzoek
naar de betekenissen van de woor-
den ziel en geest in het Oude Testa-

ment toont echter aan dat deze
zienswijze daar niet te vinden is.

De ziel
Het Hebreeuwse woord dat gewoon-
lijk met ziel wordt vertaald, nefesj,
komt in het Oude Testament meer
dan 780 keer voor; en wel in ver-
schillende betekenissen. De oor-
spronkelijke, letterlijke, betekenis is
‘datgene wat ademt’ en daardoor
leeft. De oorsprong van dat leven ligt
in de ‘levensadem’, zoals blijkt uit de
beschrijving van de schepping van
de eerste mens: “toen formeerde de
Here God de mens van stof uit de
aardbodem en blies de levensadem
in zijn neus; alzo werd de mens tot
een levend wezen (nefesj =
ziel)” (Gen 2:7). De voorstelling is
niet dat de mens een ziel gekregen
heeft, maar dat de uit stof gefor-
meerde en bewegingloze mens tot
leven werd gewekt door het inblazen
van de levensadem en daardoor een
ziel, een levend wezen, werd. Omdat
ook de dieren door hetzelfde adem-
halingsproces leven, worden ook zij
‘zielen’ genoemd: “En God zei: Dat
de wateren wemelen van levende
wezens (nefesj) ... Dat de aarde
voortbrenge levende wezens (nefesj)
naar hun aard” (Gen 1:20,21,24).
Dit levensproces, waardoor mensen
en dieren ‘zielen’ zijn, vindt plaats in
een lichaam. Een ziel zonder li-
chaam bestaat dus niet: leven is al-

2. Wat is de mens?

Leven na de dood
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Ziel is daarom ook het leven van de
mens dat bij de dood verloren gaat.
Van Rachel lezen we: “En toen haar
het leven ontvlood (als hare ziel uit-
ging, Statenvertaling) – want zij
stierf” (Gen 35:18). Elia bidt in wan-
hoop: “Neem nu, Here, mijn leven
(nefesj), want ik ben niet beter dan
mijn vaderen” (1 Kon 19:4). Het Ou-
de Testament ziet de mens als een
levend lichaam en niet als een vlees-
geworden ziel. De ziel is nooit een
geestelijke entiteit, die bij de geboor-
te het lichaam binnengaat en het bij
de dood verlaat, en ook nooit een
lichaamloze geest. Daarom heeft de
mens geen van God onafhankelijk
bestaan met een onsterfelijke ziel.

De geest
Het Hebreeuwse woord ruach, dat
achter het woord ‘geest’ ligt, komt in
het Oude Testament 378 maal voor.
In meer dan een derde van de geval-
len wordt hiermee de wind bedoeld,
die – wat begrijpelijk is – vaak wordt
beschouwd als een mysterieuze
kracht: “Zoals u de weg van de wind
evenmin kent als ... zomin kent u het
werk van God, die alles maakt” (Pred
11:5). Op veel andere plaatsen heeft
ruach de betekenis van de lucht die
leven geeft aan mens en dier: “Ik
breng een watervloed over de aarde,
om alle vlees waar een levensgeest
is, van onder de hemel te verder-
ven” (Gen 6:17, SV); “Alles, in welks
neus de adem van de levensgeest
was, alles wat op het droge was,
stierf” (Gen 7:22); “Zij alle wachten
op U ... neemt U hun adem (ruach)
weg, zij sterven en keren weer tot
hun stof” (Ps 104:27-29).

tijd leven in lichamelijkheid. Daarom
staat er over de mens geschreven:
“gaat zijn adem uit, dan keert hij
weer tot zijn aarde, te dien dage ver-
gaan zijn plannen” (Ps 146:4). Ziel
betekent op veel plaatsen de mens
als zodanig. We lezen van de Isra-
ëlieten: “Zij versloegen alle levende
wezens (nefesj), die daarin waren,
met de scherpte van het
zwaard” (Joz 11:11); God zegt door
Ezechiël: “de ziel die zondigt, die zal
sterven” (Ezech 18:4). Ziel kan dus
ook de betekenis hebben van
“iemand” (Joz 20:3), “Ik zelf” (Num
23:10), “mijzelf” (Job 9:21).

‘Ziel’ kan ook de zetel zijn van de
gevoelens en de verlangens. Zo le-
zen we over een “dorstende ziel” en
een “hongerende ziel” (Ps 107:9).
De ziel verlangt vlees te eten (Deut
12:20). In de uitdrukking “met ge-
heel uw hart en geheel uw ziel”,
duidt hart de wil en intentie aan en
ziel het verlangen en de emoties.

‘Ziel’ kan ook betrekking hebben op
het levensprincipe. De basis van het
offerritueel in Israël wordt aangege-
ven in de woorden: “Want de ziel
(d.w.z. het leven) van het vlees is in
het bloed en Ik heb het u op het al-
taar gegeven om verzoening over uw
zielen te doen” (Lev 17:11). De offe-
raar zag het dier, dat hij als offer
bracht, doodbloeden, waardoor het
bewegingloos werd en stierf. Van-
daar dat God van bloed spreekt als
het principe van leven: “Maar zorg er
voor, geen bloed te nuttigen; want
het bloed is het leven, en het leven
mag u niet met het vlees eten” (Deut
12:23, Petrus Canisius vertaling).
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betrekking heeft op de zon en een
symbool is van de eeuwigheid.

De voorstelling die de koningen en
andere welgestelde mensen in het
oude Egypte van het leven hadden,
kwam overeen met het beste dat het
leven op aarde te bieden had. Om
ten volle te kunnen genieten van dat
leven was het nodig dat hun naam
steeds zou blijven bestaan, hun li-
chaam niet zou ontbinden, en dat zij
steeds het nodige aan voedsel en
drank zouden krijgen. Daarom bevin-
den zich in de graven van mummies
inscripties met de naam van de eige-
naar en met afbeeldingen die hem
op magische wijze van alles wat hij
verlangde zouden voorzien, nadat de
hiertoe aangestelde grafdienaars
hun diensten niet meer zouden ver-
richten. Men geloofde dat de ba, of
‘ziel’, het lichaam verliet op het ogen-
blik van de dood. Hij begaf zich over-
dag naar de buitenwereld, waar hij
elke vorm kon aannemen die voor
zijn doel nodig zou zijn; ‘s nachts
kwam hij tot zijn lichaam terug.

Het feit dat het geloof in een
‘eeuwige ziel’ al zo vroeg in de tijd
voorkomt, wil niet zeggen dat dit dan
juist is. In de Bijbel staat de ziel niet
tegenover het lichaam, of als een
apart bestanddeel van een persoon.
De dood is een slaap, de opstanding
een ontwaken, wanneer God aan zijn
heiligen een geestelijk, verheerlijkt
lichaam zal schenken (Flp 3:21; 1
Kor 15:44-49; Rom 8:23). En we
merken dat er opnieuw sprake is van
een lichaam. Wat dat lichaam zal zijn
en hoe het zal functioneren is niet
geopenbaard. A.H./J.K.D.

Dit woord duidt ook de innerlijke le-
vensenergie van de mens aan. “Toen
hij dat gegeten had, keerde zijn
geest in hem terug” (1 Sam 30:12).
Bij uitbreiding hiervan is geest dik-
wijls de zetel van gevoelens en ge-
dachten, en daardoor nagenoeg een
synoniem van ziel en hart: “In de ho-
ge en in het heilige woon Ik en bij de
verbrijzelde en nederige van geest,
om de geest van de nederigen en het
hart van de verbrijzelden te doen
opleven” (Jes 57:15).

Evenmin als ziel is geest een zelf-
standigheid die los van het lichaam
leeft. De enige hoop op leven die de
Bijbel kent, is leven in een lichaam.
En het Nieuwe Testament bouwt op
het fundament van het Oude verder,
met zijn belofte van een verandering
van een natuurlijk tot een geestelijk
lichaam (1 Kor 15 vanaf vs. 35).

Ziel en Lichaam
De Grieken waren niet de eersten en
enigen die geloofde in een ziel die na
de dood voortleefde. We vinden dit
geloof al bij de Egyptenaren. Een vig-
net uit de papyrus van Ani (ca 1400
v. C.) toont Ani’s ziel, in de vorm van
een vogel met een mensenhoofd, die

terugkeert naar het gemummificeer-
de lichaam op een baar in het graf.
De vogel draagt een voorwerp dat


