Sjema Yisraël
Deel 11
De natuur van de mens

Geen engel of beest
De Rabbijnen hebben de mening dat de mens geen engel of beest is.
Genesis Rabbah 14:3,4 zegt: “Toen G-d de mens creëerde deed Hij dit
omdat Hij niet tevreden was met de engelen en de dieren.” In
werkelijkheid heeft de mens zowel dimensies van dierlijke als van
engelen in zich. Abraham Hershel definieert de mens als zowel menselijk
als heilig. Onze natuur is anders dan alles wat we om ons heen zien. We
hebben aardse substantie maar ook hemelse kenmerken. We zijn vlees
en bloed maar hebben tegelijkertijd dimensies die daarboven gaan. De
mens definiëren is een zinloze bezigheid, we zijn er!
1. Wat is de oorsprong van de mens?
Genesis 1:27 “En G-d schiep de mens naar Zijn beeld; naar G-ds beeld
schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.”
Handelingen 17:26 “Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke
geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en
Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen
bepaald.”
Sanhedrin 88b “Dit is de reden waarom slechts één man werd
geschapen, vanwege de vrede tussen mensen, zodat niemand tegen zijn
naaste kan zeggen: Mijn vader was een groter man dan de jouwe.”
2. Waarvan is de mens gemaakt?
Genesis 2:7 “Toen formeerde de Here G-d de mens van stof uit de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot
een levend wezen.”
Genesis 3:19 “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij
tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof
zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”
3. Wat is de menselijke ziel volgens het Hebreeuws?
Deuteronomium 20:16 “Maar uit de steden van deze volken die de Here,
uw G-d, u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft, in leven
laten.”
Psalm 150:6 “Alles wat adem heeft, love de Here.”
Leviticus 17:10,11 “Ieder van het huis Israëls en van de vreemdelingen,
die in hun midden vertoeven, die enig bloed eet – tegen zo iemand, die
dat bloed gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren en hem uit het
midden van Zijn volk uitroeien. Want de ziel van het vlees is in het bloed
en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te
doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.”
De nefesh (ziel) is in Hebreeuws een omschrijving van ‘leven’ (chayim),
‘adem of lucht’ (ruach) en ‘bloed’ (dam).
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4. Wat is de functie van de ziel?
Deuteronomium 12:20 “Wanneer de Here, uw G-d, uw gebied zal
uitbreiden, zoals Hij u toegezegd heeft, en gij denkt: ik wil vlees eten –
omdat het uw verlangen is vlees te eten, dan moogt gij vlees eten zoveel
gij wilt.”
Psalm 107:9 “Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de
hongerende ziel met het goede vervuld.” (vergelijk Jesaja 55:2)
Psalm 143:6 “Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als
een dorstig land.”
De ziel is de zetel van gevoelens, emoties, verlangens, liefde, kennis,
wijsheid, dienstbaarheid, enz. Al onze menselijke aspecten worden
omschreven met ziel (Genesis 34:3; psalm 31:9; 103:1; 139:14;
Spreuken 3:21-22; Richteren 16:30). Het kan ook naar het lichaam zelf
verwijzen (Leviticus 19:28).
Het wordt niet in aparte vakjes gescheiden maar het wezen van de
mens, omvattende vlees en bloed, geest en ziel, vormen één geheel.
5. Hebben dieren ook een ziel?
Genesis 1:20,21 “En G-d zeide: Dat de wateren wemelen van levende
wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel
des hemels. Toen schiep G-d de grote zeedieren en alle krioelende
levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en
allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En G-d zag dat het goed
was.” (zie ook b.v. Leviticus 11:46)
Het woord levende wezens (nefesj) geeft een duidelijke vertaalkeuze
weer. In het hebreeuws staat letterlijk levende zielen! Van de diversiteit
van de fauna wordt in zijn geheel gezegd, dat zij zielen hebben. De Flora
valt niet hieronder omdat zij niet zich kunnen voortbewegen zoals dieren
en mensen,
6. Hoe stelde G-d ons samen?
Genesis 1:26,27 “En G-d zeide; laat Ons mensen maken naar Ons
beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en
over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde
en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En G-d schiep
de mens naar Zijn beeld; naar G-ds beeld schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen.”
Deze openbaring van G-d is een liefdesuiting van de Almachtige, wij zijn
in velerlei opzichten gelijk aan Hem! (Avot 3:15).
2 Korintiërs 3:17,18 “De Here nu is de Geest; en waar de Geest des
Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen
bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen
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naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de
Here, die Geest is.” (zie ook 3:3)
7. Waarom is het verboden om mensen te doden?
Genesis 9:6 “Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de
mens vergoten worden, want naar het beeld G-ds heeft Hij de mens
gemaakt.”
Sanhedrin 37 “Wie een mens doodt, vernietigd een hele wereld. Wie één
mens redt, redt een hele wereld.”
Het bloed bevat leven en onschuldig bloed roept tot G-d, Genesis 4:10.
“En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder
roept tot Mij van de aardbodem.” (Zie ook Openbaring 6:9-11)
8. Welke consequentie heeft deze wetenschap?
Leviticus 19:2 “Weest heilig, want Ik ben heilig.”
Exodus 20:12 “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd
worden in het land dat de Here, uw G-d, u geven zal.”
Sifre, Ekeb 85a “Wandel in de wegen van G-d; G-d is genadig en goed,
zo zal ook jij worden; G-d is rechtvaardig en oprecht, zo zal ook jij
worden; G-d is heilig, zo zal ook jij worden.”
Openbaring 22:11 “…wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.”
9. Hoe verhouden zich de geest en het lichaam in een mens?
Daniël 1:12,15,17,20 “Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen
de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken. En na
verloop van tien dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er
welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten
hadden. En aan deze vier knapen gaf G-d kennis en verstand van allerlei
geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en
dromen. In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover
de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al
de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk.”
Tanhuma vaYikza 11 “Het lichaam kan niet leven zonder de ziel, de ziel
niet zonder het lichaam.”
Sanhedrin 91a-b “Een gelijkenis zal ik je vertellen. Waaraan is het gelijk?
Het is als een koning met een mooie wijngaard. Hij stelde twee wachters
er over, de ene was kreupel en de andere blind. ‘Ik zie geweldig mooi
fruit in de wijngaard. Kom draag mij en breng mij er heen dan eten we
ervan,’ zei de kreupele. Zo werd de kreupele gedragen door de blinde,
hij plukte en zij aten. Na een tijdje kwam de heer van de wijngaard en die
vroeg hun, ‘waar is mijn mooie fruit gebleven?’ De kreupele antwoordde,
‘Heb ik benen dat ik rond kan lopen?’ De blinde antwoordde, ‘Heb ik
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ogen dat ik het kan zien?’ Wat deed de eigenaar? Hij plaatste de
kreupele op de rug van de blinde en oordeelde ze op deze wijze als één
persoon. Eveneens zal de Heilige, gezegend is Zijn Naam, de ziel terug
brengen in het lichaam en ze beide tezamen oordelen.”
10. Wat is de invloed van de geest op het lichaam?
Spreuken 3:1-6 “Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart
beware mijn geboden. Want lengte van dagen, en jaren van leven, en
vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind
ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij
genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van G-d en mensen.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht
niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.”
Lucas 11:34-36 “De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog
zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is,
is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis
zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het
geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp u met haar schijnsel
verlicht.”
11. Wat is de invloed van het lichaam op de geest?
Lucas 12:23 “Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam
meer dan de kleding.”
Romeinen 6:12 “Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw
sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen.”
Psalm 31:10 “Wees mij genadig, o Here, want ik ben benauwd; van
verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam.”
12. Heeft het lichaam en de geest genezing nodig?
Genesis 2:9 “Ook deed de Here G-d allerlei geboomte uit de aardbodem
opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom
des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van
goed en kwaad.”
Spreuken 4:20-22 “Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot
mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw
hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse
lichaam.”
Yad 4 “De gezondheid van het menselijke lichaam is één van de
zegeningen van G-d.”
Ezechiël 47:12 “Langs de beek zullen op haar oevers aan weerzijden
allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de
vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun
water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun
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loof tot geneesmiddel.” (zie ook 47:1-11; Zacharia 13:1; 14:8;
Deuteronomium 8:8)
Openbaring 22:2 “Midden op haar straat en aan weerszijden van de
rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt,
iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn
tot genezing der volkeren.” (zie ook 22:1-5)
13. Wie geeft werkelijke genezing?
Psalm 30:3,4 “Here, mijn G-d, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij
genezen. Here, Gij deed mij opkomen uit het dodenrijk, Gij hebt mij leven
gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde.”
14. Is het goed voor een mens om alleen te leven?
Genesis 2:18 “En de Here G-d zeide: Het is niet goed, dat de mens
alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.”
15. Is de ziel onsterfelijk?
Genesis 3:4 “De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins
sterven.”
Prediker 3:19,20 “Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der
dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen,
en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven
de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is
geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.”
Prediker 9:5 “De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar
de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun
nagedachtenis is vergeten.”
Lucas 12:4,5 “Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam
doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen
moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel
te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest Hem!” (zie ook Matteüs 10:28).
Jesaja 40:28 “Een eeuwig G-d is de Here, Schepper van de einden der
aarde. Hij wordt noch moede noch mat, Zijn verstand is niet te
doorgronden.”
1 Timoteüs 6:16 “De Koning der koningen en de Here der heren, die
alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die
geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige
kracht!”
De mens is geen onsterfelijke ziel, alleen G-d is onsterfelijk!
We zullen wel onsterfelijkheid krijgen, hetgeen we regelmatig moeten
vernieuwen door de bomen des levens. (1 Korintiërs 15:50-55; Jesaja
65:22)
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Wat is de mens?
G-d schiep de mens, man en vrouw, naar Zijn beeld en gelijkenis. We
lijken op G-d, maar Hij gaat alle verstand te boven. Hij alleen is G-d,
niets en niemand is aan Hem gelijk. Zijn bestaan is uniek en
onvergelijkbaar. Wat is de mens in vergelijking tot Hem? Wij zijn bijna
goddelijk! Psalm 8:6 zegt, “Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.” Wij zijn door G-d
geschapen, uniek en onvergelijkbaar in Zijn schepping. Volgens de
rabbijnen is het G-ds liefde die vorm kreeg in de mens. Avot 3:15 “De
liefde van G-d voor de mens werd zichtbaar in het handelen van G-d, dat
Hij de mens creëerde naar Zijn gelijkenis en dat ook aan de mens
openbaarde.” De mens zal dus moeten accepteren dat wij schepsels zijn
voordat wij de gelijkenis van G-d kunnen ontwikkelen. Dat brengt ons
tevens het besef bij, wij zijn niet gelijk aan G-d. Hij is niet geschapen! Hij
was er, is er, en zal er altijd zijn! Wij zijn in ons bestaan afhankelijk van
G-d. De Bijbel legt op ons hart om daarom Hem de eer te geven,
gehoorzaam zijn en op Hem blijven hopen. Hij is de oorsprong van ons
bestaan en ons uiteindelijke doel. We hebben Hem nodig voor onze
dagelijkse benodigdheden (Psalm 136:25), onze gezondheid (Psalm
69:2), gezonde geest (Psalm 63:1,2), genade en liefde (Psalm 77:10).
Let wel: we zijn geen samenstelling van twee producten, adem en stof!
Wij zijn tot stand gekomen door twee handelingen van G-d, die
formeerde en toen Zijn levensgeest gaf! Zonder handelen van G-d
blijven het slechts elementen van de natuur. Zonder ademen van G-d
blijft lucht slechts lucht. Door het ademen van G-d wordt lucht, het
beademen van een lichaam die daardoor een nefesj (levend wezen of
levende ziel) wordt. Het is zoals Jeremia 18 beschrijft, wij zijn slechts
leem in de handen van de pottenbakker. Hij kan ons maken en breken!
Het mensenleven wordt door G-d gezien als een ademtocht (Psalm
39:6,12; Job 7:7). Toch wordt ook juist de mens weer vergeleken met de
Tempel van G-d. Wij zijn het huis waarin Hij met Zijn Geest wil wonen.
Het is dus belangrijk dat wij als mens doordrongen zijn van ons bestaan,
ontstaan en bestemming. Alles is in Zijn handen! (2 Korintiërs 5:1,4).
G-d is uniek, eveneens de mens is uniek. Geen mens is hetzelfde, zelfs
tweelingen hebben verschillen. De Almachtige is daarmee een G-d van
individuen. Hij is persoonlijk tot ieder mens om die reden maakte Hij zich
bekend als de G-d van Abraham, Isaäk en Jakob. De Midrasj Tanchuma
op Genesis 28 zegt het als volgt: “De mens is in de wereld als de
kandelaar van G-d.” Wij als mensheid vormen tezamen Zijn handen en
voeten op deze aarde. Wij zijn naar Zijn gelijkenis! Hij gebruikt dus ook
mensen om zichtbaar te worden in deze wereld.
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Wanneer nu een mens gedood wordt is het daarom ook alsof een hele
wereld vergaat. Een uniek mens is verloren gegaan! Het unieke van de
mens blijkt ook uit het geven van namen. Ieder mens heeft een eigen
naam, voor en achternaam, bijnamen en koosnamen, een eigen unieke
stamboom, enz. In de Bijbel zijn ook voorbeelden van
naamveranderingen zo werd Abram (verheven vader), Abraham (vader
van vele volken); Jakob (hiellichter) tot Israël (strijder G-ds). Iedere
verandering getuigt van groei. De mens zal zich moeten ontwikkelen en
zal ook dat op unieke wijze volvoeren. Geen mens die dezelfde
achtergrond en ervaringen heeft. Mensen moeten unieke individuen
blijven, waarin men met elkaar deelt, verantwoordelijkheden draagt,
elkaar bemoedigt, enz. Men moet geen collectieve eenheid nastreven,
want dat had G-d anders wel heel gemakkelijk kunnen maken. Een
maatschappij die geen ruimte heeft voor het individu en zijn of haar
unieke karaktereigenschappen is dus een beschaving tegen G-d gericht.
Ook gemeenschappen moeten dus niet nastreven naar eenheid in
gelijkheid maar naar eenheid in diversiteit. Niet allemaal gelijk worden
maar allemaal in liefde, zorg en toewijding de ander uitnemender achten
dan jezelf.
Zeg tegen jezelf: Je bent mens, je bent uniek, je mag er zijn. Niemand
kan jouw plaats innemen! Ook G-d is een uniek G-d. Het Sjema Yisraël
getuigt hiervan: Hoor Israël de Here is onze G-d, de Here is één!
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