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Hebreeën 4

12 Want het woord van God 
is levend en effectief 

en scherper dan ieder tweesnijdend zwaard 
en doordringend 

tot VERDELING VAN ZIEL EN GEEST, 
gewrichten en merg 
en oordeelkundig 

van gevoelens en gedachten van hart.
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Gr. psuche

voor het eerst gebruikt i.v.m. de wemelende dieren
Gen.1:20,30

de ziel is in het bloed
Lev.17:11,14 en Gen.9:4

evenals het dier is ook de mens een "levende ziel"
Gen.2:7

de ziel (de psyche) omvat
de zintuigen en de emoties
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komt 6x voor in NT:

1Kor.2:14; 15:44 (2x); 15:46
Jak.3:15; Jud.:19

St.Vert.: natuurlijk (6x)
NBG51: natuurlijk (4x), ongeestelijk (2x)
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Gr. PHUSIKOS (Str. 5446)
bijvoegelijk naamwoord: natuurlijk

afgeleid van PHUSIS (Str. 5449) = natuur
(> fysica, fysisch) 

betekenis: aangeboren, instinctmatig

elk soort heeft haar eigen aandrang

in het algemeen (b.v.):
• eet & drinkbehoefte

• slaapbehoefte
• levensdrang

• voortplantingsdrang >



Romeinen 1

26 ... die van het vrouwelijke geslacht, 
vervangen het natuurlijke gebruik

tot wat bezijden de natuur is.

wel 'ziels' gedrag maar niet 'natuurlijk'!



Romeinen 1

26 ... die van het vrouwelijke geslacht, 
vervangen het natuurlijke gebruik 

tot wat bezijden de natuur is.
27 Evenzo ook die van het mannelijke geslacht, 

loslatend het natuurlijke gebruik
van het vrouwelijke geslacht...





1Korinthe 2

13 Van deze dingen spreken wij ook, 
niet onderwezen in woorden 

van menselijke wijsheid 
maar onderwezen in die van geest, 
geestelijke woorden doen passen 

bij geestelijke dingen.

de dingen door GOD 
in genade geschonken
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1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens
ontvangt niet de dingen 
van de geest van God, 

want het is hem dwaasheid 
en hij kan het niet kennen 

omdat het op een geestelijke wijze 
kritisch wordt beoordeeld.
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• wat voor ogen is
• het gevoel aanspreekt



1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens 
ontvangt niet de dingen 
van de geest van God, 

want het is hem dwaasheid 
en hij kan het niet kennen 

omdat het op een geestelijke wijze 
kritisch wordt beoordeeld.

van de geest van GOD wordt 
ontvangen op een andere 'frequentie'

niet via oog en gevoel... 



1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens 
ontvangt niet de dingen 
van de geest van God,

want het is hem dwaasheid 
en hij kan het niet kennen 

omdat het op een geestelijke wijze 
kritisch wordt beoordeeld.



1Korinthe 2

14 Maar een ziels mens 
ontvangt niet de dingen 
van de geest van God, 

want het is hem dwaasheid 
en hij kan het niet kennen

omdat het op een geestelijke wijze 
kritisch wordt beoordeeld.

Gr. 'ana-krino'
een juridische term: 
verhoren, navragen, nagaan, onderzoeken
Hand.4:9; 24:8; 25:26; 28:18

gericht op waarheidsvinding



1Korinthe 2

15 De geestelijke mens echter 
beoordeelt kritisch alle dingen...

zoals de Bereërs "dagelijks nagingen of 
deze dingen alzo waren"; Hand.17:11

de waarheid is het criterium
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▪ gericht op het wóórd 
dat uit gehoor is;

▪ vraagt:
is het waar?;

▪ gericht op 
wat GOD kan;

▪ verheugd om 
GODS vermogen;
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1Korinthe 15

44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid, 
er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. 

Indien er een ziels lichaam is, 
dan is er ook een geestelijk lichaam.

beheerst en beperkt door ziel:
gevoel, sensaties (bloed!)
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beheerst en geleid door 'geest'

een lichaam zonder bloed! 
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1Korinthe 15

45 Zo ook is het geschreven, 
de eerste mens Adam 

werd tot een levende ziel, 
de laatste Adam

tot een levendmakende geest.

die ook alle mensen insluit!; 15:22



1Korinthe 15

46 Maar niet het geestelijke [komt] eerst, 
maar het zielse, 

vervolgens het geestelijke.

het project 'Adam' is niet mislukt
hij was 'by design' een prototype!




