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LEEN DEN BESTEN 
 

Lichaam – ziel - geest 
 
Vlees, lichaam, ziel, geest 
 
In de Bijbel vinden we als het over de mens gaat verschillende aanduidingen: vlees, lichaam, ziel en 
geest. Eeuwenlang hebben op grond hiervan  theologen (en ook wel filosofen) met elkaar getwist 
over de vraag of de mens nu bestaat uit lichaam en ziel of uit lichaam, ziel en geest. Ze vergaten 
daarbij dat de Bijbel geen leerboek is voor antropologie of psychologie.  
 
'Vlees' duidt in de Bijbel niet alleen op dierlijke of men-
selijke substantie, maar ook op het hele menselijke li-
chaam1 en  vooral op de mens naar de donkere zijde van 
zijn of haar bestaan.  'Alle vlees is als gras.'2 Dat wil zeg-
gen: alle mensen zijn als gras. 'Alle vlees' is een enkel-
voud; het stelt alle mensen onder het ene gezichtspunt, 
namelijk dat zij vergankelijk zijn. In het Nieuwe Testa-
ment3 wordt de term 'vlees en bloed' gebruikt voor de 
mens als aards, vergankelijk wezen dat zich in de sfeer 
van het geschapene, beperkte en onverloste bevindt. 
Vlees duidt niet alleen op de mens als vergankelijk we-
zen, maar ook vaak op de mens als schuldig wezen: 'En 
God zag hoe bedorven de aarde was, want alle mensen 
(letterlijk: alle vlees) gingen verkeerde wegen.'4 Voor 
Paulus betekent naar het vlees wandelen5 of leven6  of 
plannen maken7: handelen op een manier die een chris-
ten niet past. Wie Gods heilsplan saboteert en zich tegen 
Gods heilshandelen verzet, noemt Paulus 'vleselijk'8.    
 
De term 'lichaam' heeft dikwijls een ruimere betekenis 
dan wat de biologie onder een menselijk lichaam ver-
staat. Lichaam duidt dan op de aardse bestaanswijze. 
'Sterfelijk lichaam' betekent zoiets als 'bestaan', 'existen-
tie'. Individualiteit hangt van het lichamelijk bestaan af. 
In zijn lichamelijke gestalte, in zijn historisch verloop, in 
zijn binding aan de omstandigheden van zijn omgeving, 
draagt het leven een individueel stempel. Ook de moge-
lijkheid tot het vormen van een gemeenschap met ande-
ren hangt van het lichamelijk bestaan af. Van gemeen-
schap kan alleen maar sprake zijn waar niet alleen gees-
telijk maar ook lichamelijk verkeer is.  
 
'Ziel' betekent in het oude testament  eigenlijk 'keel', 
vervolgens 'adem', 'levensadem', 'levensgeest'. Omdat de 
adem datgene is waardoor het levende zich onderscheidt 
van het dode, kan 'ziel' ook de betekenis 'leven' krijgen.9 
Een goede koning zorgt voor 'de ziel' van de armen en 
zwakken.10 Leven is altijd een leven dat aan een lichaam 
gebonden is. Iemands 'ziel' wordt bedreigd, wanneer hij 

                                                 
1 Leviticus 13:13. 
2 Jesaja 40:6. 
3 Mattheüs 16:17, Johannes 1:13, enzovoort. 
4  Genesis 6:12. 
5 Romeinen 8:4. 
6 Romeinen 8:12. 
7 2 Corinthe 1:17 
8 1 Corinthe 3:1vv. 
9 1 Koningen 17:21,22. 
10 Psalm 72:13,14. 
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of zij naar het leven wordt gestaan. David spaart 'de ziel' van Saul door hem in leven te laten. De 
'ziel' is in het bloed. Verlies je je bloed, dan vloeit het leven uit je weg.11 Bij de dood verlaat de ziel 
(de 'levenskracht') het levende wezen en verdwijnt.  
 In het Jahwistische scheppingsverhaal wordt de mens die tot de aarde behoort (hij is uit het 
stof van de aardbodem gevormd) door de levensadem van God een levend wezen (letterlijk: levende 
ziel).12 Met 'ziel' wordt dikwijls de gehele mens bedoeld,13 vooral de hopende mens, die met vurig 
verlangen streeft naar een leven bij de liefde van God.14   
 In het Nieuwe Testament is 'de ziel' het door de Schepper geschonken 'concrete leven'.15 Een 
onderscheid tussen lichaam en ziel is niet van belang, omdat het voor God gaat om de hele mens.16 
Wel kan ik tijdelijk het lichaam verlaten;17 na de dood leeft mijn ziel voort in het dodenrijk.18  
 Volgens het Griekse denken in de Oudheid wordt 
de onsterfelijke ziel bij het sterven uit de gevangenis 
van het sterfelijk lichaam bevrijd. Paulus wijst het be-
staan van zo'n 'naakte' ziel zonder lichaam af. Een ziel 
zonder lichaam is een spook en geen mens. Een lichaam 
zonder ziel is een lijk en geen mens. Bij de dood vergaat 
weliswaar het lichaam, maar God zal bij de opstanding 
van de doden in de 'eindtijd' ons vergankelijk lichaam 
veranderen in een onvergankelijk 'geestlichaam', een 
'lichaam van heerlijkheid'.19 Niet de ziel is onverganke-
lijk, maar de persoonlijke verhouding tot God. 
 
In het Oude Testament is 'geest' een ontoereikende 
weergave van het Hebreeuwse woord ruach. Ruach bete-
kent de 'levendmakende adem', die in de natuur voor-
komt als wind die beweegt van een bijna onmerkbaar 
ruisen tot een storm. Het betekent ook 'levengevende 
adem' ('levensadem'), geschonken door God aan mensen 
en dieren.20 Wie ongeduldig is, heeft een 'korte geest'.21 
Wie treurt heeft een 'verslagen, gebroken, terneergesla-
gen geest'.22 Zoals de ruach als wind verschillende sterk-
ten kan hebben, zo kan ook de geest de mens in verschil-
lende mate worden geschonken. God kan je een kwade 
geest zenden, een 'leugengeest'23 of een 'geest van on-
reinheid',24, maar ook een geest die je visoenen doet zien en doet spreken namens God25 of die je 
helpt de geboden van God te onderhouden.26  
 In het Nieuwe Testament is geest in de eerste plaats 'wind'27, vervolgens: 'adem', 'levens-
adem', zoals de ziel.28 Paulus ziet de geest als 'leven',29 als 'getuige van verbondenheid met God',30 
als wezen van het christelijk bestaan.31  
 
 
 

                                                 
11 Genesis 9:4; Levitikus17:11,14; Spreuken 1:18. 
12 Genesis 2:7. 
13 Psalm16:10, Handelingen 2:25-28; 13:35. 
14 Psalm 42:2,3,6,12; 84:2;130;5,6. 
15 Mattheüs 6;25,10:39; Markus 3:4, 10:45; Romeinen 2:9; 1 Petrus 1:9. 
16 Mattheüs 10:28; 1 Tessalonicenzen 5:23. 
17 2 Corinthe 12:2vv. 
18 1 Petrus 3:19vv. 
19 1 Corinthe 15:35vv. 
20 Psalm 104:29; Prediker 3:19. 
21 Psalm 129:7; Numeri 21:4; Micha 2:7; Job 21:4. 
22 Jesaja 54:6; 57:15; 62:2. 
23 1 Koningen 22:22vv. 
24 Zacharia 13:2. 
25 Joël 2:28v. 
26 Ezechiël 36:27. 
27 Johannes 2:8; 2 Tessalonicenzen 2:8. 
28 Lukas 8:55; 23:46, Handelingen 7:59; 20;10. 
29 1 Corinthe 5:5. 
30 Romeinen 8:16. 
31 Romeinen 1:9. 
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De eigenheid van de Bijbelse taal 
 
De taal van de Bijbel is geen louter beschrijvende taal. Ze is vooral verkondigende taal. Een taal die 
het leven in samenhang stelt. In verhalen over gebeurtenissen, in voorschriften (rituele en andere 
wetten), in kronieken en wijsgerig getinte geschriften gaat het niet om pure, historische reportage, 
om feitelijke beschrijvingen of om theoretische wetenschappelijke verklaringen. Het gaat om me-
dedelingen die van belang zijn voor het wel en wee van de mensheid. Vooral ook om aansporing en 
oproep tot nieuwe manieren van leven  en van elkaar bezien, ja, om heel deze wereld of kosmos te 
beschouwen als deel van de geschiedenis van God met mensen.32  
 
Wat de Bijbel over de werkelijkheid (bijvoorbeeld van de mens) zegt, is niet in strijd met wat de 
wetenschap erover zegt. Het is een spreken vanuit een andere benadering en met een ander oog-
merk en dus een verschillend spreken. Zowel wat de Bijbel zegt als wat de wetenschap te berde 
brengt, wil ik serieus nemen. Elke wijze van spreken heeft zijn waarde en zijn beperkingen. In een 
beeldende taal kan ik andere 'zaken' uitdrukken of 'zaken' anders uitdrukken dan in een weten-
schappelijk beschrijvende taal. De Bijbelse taal heeft zo een waarde die niet vervangen kan worden 
door de taal van de wetenschap. En omgekeerd.   
 
Een complex verschijnsel 

 
Als ik in de taal van de wetenschap het geheim 
'mens' probeer te benoemen, kan ik met de Duitse 
filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) de mens 
een 'onvastgesteld dier' noemen. Nietzsche vond, 
dat de mens als levend wezen tot het dierenrijk 
behoort, maar zich daarin op een voor ons onbe-
grijpelijke en ondoorgrondelijke wijze heeft ont-
wikkeld tot iets waarvan we niet kunnen zeggen 
wat het is. Dat de mens iets onvaststelbaars is, 
blijkt als we hem of haar beschouwen als een sa-
menstelling van lichaam, ziel en geest. De woor-
den of begrippen 'lichaam, ziel en geest' geven 
uitdrukking aan de ervaring van de mens met 
zichzelf.  

 We ervaren ons als lichaam, ziel en geest. Het bewustzijn dat we dat zijn, noemen we zelf-
bewustzijn. Dit zelfbewustzijn wordt voortdurend heen en weer geslingerd door heel verschillende 
impulsen uit heel verschillende gebieden. We ervaren onszelf als een samenstelling van tegendelen, 
die wel bij elkaar horen, maar toch heel divers zijn. We hebben de notie dat lichaam, ziel en geest 
op de een of andere manier een eenheid vormen. Tegelijk ervaren we lichaam, ziel en geest als te-
genstellingen. Het lichaam is natuur. Ziel en geest hebben naar ons gevoel een andere energie dan 
onze lichaamskracht. 
 
Bij wijze van spreken 
 
In het taalgebruik hebben lichaam, ziel en geest ieder nogal uiteenlopende betekenissen. In de 
reeks lichaam-ziel-geest heeft lichaam vooral de betekenis van lijf. Lichaam drukt de uiterlijke ver-
schijning van de mens als biologisch wezen uit.  
  
Het woord ziel is een vertaling van het Griekse psychè (van het werkwoord psychein, dat blazen of 
waaien betekent) en het Latijnse anima. Aanvankelijk betekende psychè de kracht of de energie 
van het lichaam. Die betekenis was nog biologisch. Later sloeg het op het niet-materiële leven van 
de mens. Vaak als we over 'ziel' spreken, is het geen objectief wetenschappelijk spreken, maar een 
spreken in beeldspraak: negatief (de 'onbezielde' werking van een robot), ouderwets (een stad van 
10.000 'zielen', 'hoe meer zielen hoe meer vreugd' 'een brave ziel'), poëtisch (de 'volksziel', 'dat 
snijdt mij door de ziel'), liturgisch ('Mijn ziel verheugt zich in de Heer') of modern afgekort (SOS = 
Save our Souls = Redt onze zielen). Het begrip geest is net als het begrip ziel moeilijk te bepalen. 
Geest kan schim of spook betekenen, maar ook vluchtige stof bijvoorbeeld geest van zout. We spre-
ken over de 'geest van de tijd' en bedoelen daarmee de kenmerkende hoedanigheid van een tijd 

                                                 
32 zie: C.A.van Peursen, De NAAM die geschiedenis maakt. Het geheim van de Bijbelse godsnamen, Kampen: Kok 1991, 14. 
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mee. Het Engelse spirit vertalen we met 'moed' of 'kracht'. In de uitdrukking 'de geest geven' is geest 
een benaming voor levensbeginsel, evenals de adem dat is in de uitdrukking 'de laatste adem uitbla-
zen'.33  

Onder invloed van het spreken in de Bijbel over de mens gebruik ik graag het woord 'geest' 
om daarmee de oriëntatie van de mens op de wereld, de medemensen en op God te karakteriseren. 
Deze oriëntatie is niet een instinctieve, als het ware vanzelfsprekende aanpassing aan de wereld 
rondom, maar een zich aarzelend en zoekend op weg begeven. Het is het bewuste besef een rich-
ting te moeten vinden. Het is de vraag, de verwondering, het uitzien naar markerende punten en 
normen.   
 
Geen zichtbare grenzen 
 
In een beschrijving van de mens kunnen de woorden 'lichaam', 'ziel' en 'geest' aparte sferen aandui-
den, maar niet scherp begrensde entiteiten. Ik wil dit illustreren. Denkvermogen  kennen we uitslui-
tend aan de geest toe. Hier brengen we dus duidelijk onderscheid aan. Maar het is een betrekkelijk 
onderscheid. Denken doen we niet met ons lichaam, maar ook niet zonder. Immers denken is een 
werkzaamheid van onze hersenen en dus iets lichamelijks. Het functioneren van onze hersenen is 
afhankelijk van het functioneren van andere delen van ons lichaam. Zo kan de hoedanigheid van ons 
bloed ons denkvermogen verstoren en kan pijn het onwerkzaam maken.  
 Nog iets: We kunnen hersenfuncties onderscheiden, maar de hersenen niet zodanig conditi-
oneren, dat daaruit een bewustzijn, weten of begrijpen volgt. Een oorzakelijk verband tussen ons 
fysiologisch leven en ons bewustzijn kunnen we niet leggen. Ons lichaam is voorwaarde voor ons 
ervaringsbewustzijn. Dit is op zijn beurt voorwaarde voor het denkende bewustzijn. Ons verstand is 
geconditioneerd, want het heeft gegevens van het ervaringsbewustzijn nodig om te kunnen werken. 
Maar het is er niet door gedetermineerd. Immers, we kunnen gegevens, impulsen, ervaringen en 
dergelijke laten functioneren in onze verstandelijke overwegingen, maar we kunnen ze ook nege-
ren. Theoretiserend en creatief denken hebben een zekere autonomie ten opzichte van het erva-
ringsbewustzijn.  

  Bevrediging van driften (als 
honger, dorst, seksualiteit, pijnver-
mijding) ervaren we als noodzakelijk 
en veelal onontkoombaar. Bevrediging 
van behoeften ( aan bijvoorbeeld fris-
se lucht, gezelschap, veiligheid) erva-
ren we als wenselijk. In en door ons 
denken kunnen we ons enigszins ver-
wijderen de energie van onze driften 
en de wens van onze behoeften. We 
kunnen ons de opgave van de redelijk-
heid stellen en streven naar objectivi-
teit. We kunnen zelfkritisch tegenover 
onszelf staan. Ons denken stelt zich 
weliswaar in dienst van onze driften 
en behoeften en geeft aan op welke 
wijze we het beste hun eisen en wen-
sen kunnen verwerkelijken. Maar we 
hoeven tot op grote hoogte niet onze 

driften, behoeften en begeerten te volgen. We kunnen ons laten leiden door normen van juist en 
onjuist, goed en kwaad. In die zin zijn we vrij de opgaven die we ons stellen inderdaad te vervullen.  

Iets soortgelijks als wat ik zei met betrekking tot ons denken, kan ik zeggen met betrekking 
tot ons voelen, willen, begeren, enzovoort, kortom tot ons psychisch leven. De vraag die zich tel-
kens opdringt is in hoeverre ik dit kan beschrijven in termen van fysiologische processen en herlei-
den tot biochemische omstandigheden, of het een zekere zelfstandigheid kan toekennen. 

Een bekend gezegde is: 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'. Het is een versimpeling 
van de complexe werkelijkheid als we zeggen dat het een noodzakelijk volgt uit het ander. We kun-
nen een voortreffelijke gezondheid genieten en toch geestelijk slecht functioneren. We kunnen uit-
stekend geestelijk functioneren en tegelijk een ernstig ziek lichaam hebben. 
 

                                                 
33 F. van Raalten, Antropologie in hoofdzinnen, Baarn: Ambo 1986, 20-21. 
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Levenseenheid  
 
De moderne antropologie leert me dat er geen tegenover het lichaam staande zelfstandige werke-
lijkheid, 'de ziel' of 'de geest' bestaat, evenmin trouwens als een louter mechanisch of zonder be-
wustzijn bewogen lichaam. Beide zijn abstracties. Werkelijk is alleen de eenheid van het zich be-
wegende, zich tot de wereld verhoudende levende wezen mens.34 De antropologie maakt gebruik 
van een terminologie die opzettelijk het onderscheid tussen het lichamelijke en het psychische 
vermijdt, doordat ze spreekt over 'gedrag'. Alle gedragingen vertonen aspecten die vroeger ontleed 
werden in lichamelijke en psychische. Dit is echter een kunstmatige scheiding. Geen enkel levend 
gedrag laat zich duidelijk over het lichaam, de ziel en de geest verdelen. Het kenmerkende onder-
scheid tussen mens en dier is volgens de antropologie 'de openheid naar de wereld'. 
 De Bijbel voegt hier iets aan toe: als wezen dat zich verhoudt tot de wereld, als wezen dat 
openstaat voor de wereld, is de mens bestemd voor gemeenschap met God en met de medemensen, 
en daarmee dus voor de eenheid van het menselijk leven, en voor eenheid van ik en werkelijkheid. 
De mens is bestemd waarachtig mens te worden. God waarborgt het waarachtig mens-zijn. Want als 
Schepper waarborgt Hij de eenheid van de hele werkelijkheid en dus ook de eenheid van het mense-
lijk leven in zijn spanning tussen openheid naar de wereld en zijn egocentrisme.                          
 
© Leen den Besten, 
Zevenaar, 13 december 2012. 
 

                                                 
34 Wolfhart Pannenberg, Wat is de mens? De moderne antropologie in het licht van de theologie, Baarn: Ten Have 1980, 37. 

 


