
Les	  17:	  Is	  de	  ziel	  onsterfelijk?

Een	  van	  de	  meest	  wijd	  verbreide	  overtuigingen	  heden	  ten	  dage	  in	  zowel	  seculiere	  als	  
religieuze	  cirkels,	  is	  dat	  de	  ziel	  onsterfelijk	  is.	  De	  meeste	  christelijke	  kerken	  
onderwijzen	  dat	  de	  ziel	  los	  staat	  van	  het	  lichaam	  en	  daarmee	  dus	  onsterfelijk	  is.	  Zij	  
onderwijzen	  dat	  na	  de	  dood	  men	  naar	  een	  nooit	  ophoudend	  hellevuur	  gaat	  als	  je	  
kwaadaardig	  was	  en	  als	  je	  een	  goed	  persoon	  was,	  dan	  leef	  je	  eeuwig	  in	  de	  hemel.

De	  vroege	  Congrega?e	  onderwees	  dit	  concept	  van	  “naar	  de	  hemel	  of	  naar	  de	  hel,	  
voor	  eeuwig”	  helemaal	  niet.	  In	  het	  onze	  Vader	  gebed	  dat	  Yahshua	  leerde	  aan	  de	  
discipelen,	  zei	  hij	  hen	  te	  bidden	  “Uw	  Koninkrijk	  kome,	  Uw	  wil	  geschiede,	  gelijk	  in	  de	  
Hemel,	  zo	  ook	  op	  aarde”.	  Yahweh	  beloofde	  de	  aarde	  aan	  de	  mens,	  niet	  de	  Hemel.	  De	  
Bijbel	  spreekt	  over	  een	  1	  000	  jarige	  heerschappij	  van	  de	  Messias	  op	  aarde	  NIET	  in	  de	  
Hemel	  waarna	  dan	  een	  nieuwe	  aarde	  volgt.

Dergelijke	  leer	  van	  “hemel	  en	  hel”	  en	  de	  onsterfelijke	  ziel	  werden	  pas	  algemeen	  
aangenomen	  lang	  na	  de	  dood	  van	  de	  apostelen!	  De	  geschiedenis	  toont	  aan	  de	  de	  
leer	  der	  katholieke	  kerk	  vaders	  zoals	  Clemens	  van	  Alexandrië,	  Origenes	  en	  anderen	  
wenden	  langzaam	  aan	  meeste	  christenen	  af	  van	  het	  geloof	  in	  een	  leSerlijke	  1	  000	  
jarige	  heerschappij	  van	  de	  Messias	  op	  aarde,	  om	  te	  gaan	  geloven	  in	  een	  onsterfelijke	  
ziel	  die	  eeuwig	  leeT	  in	  de	  hemel	  of	  hel.

Hoe	  is	  dit	  gebeurt?	  Hellenis?sche	  filosofie,	  die	  veel	  had	  overgenomen	  van	  de	  
mythologie	  van	  het	  oude	  Egypte,	  werd	  gaandeweg	  onderwezen,	  ten	  koste	  van	  de	  
Bijbelse	  leer	  als	  bron.	  Concepten	  zoals	  de	  onsterfelijke	  ziel,	  een	  eeuwig	  brandend	  
hellevuur,	  vagevuur	  en	  'naar	  den	  hemel	  gaan'	  komen	  allen	  stuk	  voor	  stuk	  uit	  de	  
mythologie	  van	  de	  ouheid!	  De	  geves?gde	  kerk	  wilde	  zichzelf	  nog	  aantrekkelijker	  
maken	  voor	  mogelijke	  heidense	  bekeerlingen	  en	  nam	  daardoor	  deze	  heidense	  
filosofieën	  over	  van	  hen,	  ten	  koste	  van	  de	  simpele	  Bijbelse	  leer!

Plato	  de	  filosoof,	  geboren	  in	  Athene	  rond	  42	  v.	  Ch.,	  was	  een	  leerling	  van	  de	  
vermaarde	  Socrates.	  Plato	  zijn	  bekende	  werk	  Faedo	  onderwees	  de	  onsterfelijkheid	  
van	  de	  ziel	  -‐	  wat	  het	  fundament	  vormde	  waarop	  verder	  gebouwd	  werd	  i.v.m.	  de	  leer	  
van	  een	  eeuwige	  hel	  waar	  slechte	  zielen	  zogezegd	  eeuwig	  gepijnigd	  worden.	  
Dusdanig	  is	  het	  wereldwijd	  verbreide	  "eeuwige	  hel"	  concept,	  niets	  meer	  dan	  
hersenspinsel	  van	  mensen	  en	  pure	  specula?e!	  De	  mens	  heeT	  veel	  nagedacht	  over	  
het	  uiteindelijke	  lot	  van	  de	  kwaadaardige.	  (Je	  kan	  hier	  meer	  uitgebreid	  over	  lezen	  in	  
les	  6	  en	  7)

Zo	  kunnen	  we	  duidelijk	  afleiden	  uit	  de	  geschiedenis	  dat	  het	  concept	  van	  een	  
onsterfelijke	  ziel	  recht	  uit	  het	  heidendom	  kwam	  en	  NIET	  uit	  de	  SchriT.	  Wat	  zegt	  de	  
SchriT	  dan	  wel	  over	  de	  ziel	  van	  een	  mens?

Gen	  2:7	  En	  Yahweh	  Élohiem	  vormde	  de	  mens	  uit	  het	  stof	  der	  aarde,	  en	  blies	  in	  zijn	  
neus	  de	  adem	  des	  levens	  en	  de	  man	  werd	  een	  levend	  wezen.

Opmerking:	  Lees	  vers	  7	  heel	  goed,	  er	  staat	  niet	  te	  lezen	  dat	  de	  mens	  al	  een	  ziel/
wezen	  had	  maar	  dat	  "de	  man	  een	  levend	  wezen	  werd".	  De	  man	  was	  gemaakt	  uit	  het	  
stof	  der	  aarde	  en	  toen	  Yahweh,	  de	  Schepper	  de	  levensadem	  in	  zijn	  neus	  blies,	  toen	  
pas	  werd	  hij	  een	  wezen.



Het	  woord	  ziel	  of	  wezen	  in	  het	  Hebreeuws	  is	  "nefesj".	  Dusdanig	  kunnen	  we	  duidelijk	  
zien	  dat	  een	  mens	  niet	  per	  defini?e	  een	  nefesj	  of	  ziel	  heeT	  maar	  dat	  hij	  "een	  levende	  
ziel"	  is.	  Dit	  is	  enorm	  belangrijk	  om	  het	  scheppings-‐concept	  te	  begrijpen	  want	  velen	  
geloven	  onterecht	  en	  dankzij	  het	  heidendom,	  dat	  de	  ziel	  of	  nefesj	  apart	  moet	  
beschouwd	  worden	  van	  het	  lichaam	  en	  dat	  het	  rondvliegt	  als	  een	  spook	  of	  geest,	  
zodat	  wanneer	  iemand	  sterT	  dat	  diens	  ziel	  rondzwerT	  buiten	  zijn	  lichaam,	  hetzij	  in	  
de	  hemel,	  in	  de	  hel	  of	  op	  aarde.	  Dit	  is	  een	  leugen	  van	  satan	  die	  onmogelijk	  verder	  
verwijderd	  kan	  zijn	  van	  de	  waarheid.

Wat	  vertelt	  de	  SchriT	  ons	  nog	  over	  de	  ziel	  van	  een	  mens?

Gen	  2:16-‐17
En	  Yahweh	  Élohiem	  gebood	  de	  mens	  zeggende:	  Je	  mag	  van	  elke	  boom	  in	  de	  tuin	  
eten	  maar	  van	  de	  Boom	  van	  kennis	  van	  goed	  en	  kwaad	  mag	  je	  niet	  eten	  want	  de	  
dag	  dat	  je	  ervan	  eet,	  zal	  je	  sterven.

Opmerking:	  Duidelijk	  vertelt	  dit	  vers	  ons	  dat	  Yahweh	  tegen	  Adam	  zei	  dat	  hij	  zou	  
sterven	  op	  de	  dag	  dat	  hij	  van	  de	  verboden	  vrucht	  zou	  eten.	  Er	  staat	  niet	  dat	  hij	  zou	  
eeuwig	  branden	  in	  of	  ander	  eeuwig	  hellevuur	  maar	  slechts	  dat	  hij	  zou	  sterven.	  Dood	  
betekent	  het	  ontbreken	  van	  leven,	  het	  betekent	  niet	  leven	  onder	  andere	  en	  
zwaardere	  omstandigheden.	  Het	  gebod	  aan	  Adam	  was	  duidelijk,	  mits	  hij	  een	  levende	  
ziel	  was,	  diende	  hij	  Yahweh	  te	  gehoorzamen	  want	  anders	  zou	  zijn	  ziel	  of	  nefesj	  
sterven	  en	  ophouden	  te	  bestaan.

Wie	  is	  er	  dan	  eigenlijk	  de	  bezieler	  van	  de	  onsterfelijke	  ziel	  leugen?

Gen	  3:1-‐5
En	  het	  serpent	  was	  lisMg	  boven	  alle	  dieren	  des	  velds	  die	  Yahweh	  Élohiem	  had	  
gemaakt.	  En	  hij	  zei	  tot	  de	  vrouw:	  HeeO	  Élohiem	  gezegd	  "Je	  zal	  niet	  eten	  van	  enige	  
boom	  in	  de	  tuin?"
En	  de	  vrouw	  zei	  tot	  het	  serpent,	  van	  de	  fruitbomen	  der	  tuin	  mogen	  wij	  eten	  maar	  
aangaande	  de	  boom	  de	  boom	  in	  het	  midden	  der	  tuin	  heeO	  Élohiem	  gezegd	  "Je	  zal	  
daarvan	  niet	  eten,	  noch	  zal	  je	  het	  aanraken,	  zodat	  je	  niet	  sterO."	  En	  het	  serpent	  zei	  
tot	  de	  vrouw:	  Je	  zal	  beslist	  niet	  sterven	  want	  Élohiem	  weet	  dat	  wanneer	  je	  ervan	  
eet,	  jouw	  ogen	  zullen	  open	  zijn	  en	  dat	  je	  als	  Élohiem	  zal	  zijn,	  kennende	  goed	  en	  
kwaad.

Opmerking:	  Yahweh	  zei	  heel	  duidelijk	  en	  rechtuit	  tegen	  Adam	  dat	  indien	  hij	  zou	  eten	  
van	  de	  verboden	  vrucht,	  hij	  zou	  sterven.	  Satan	  zegt	  heel	  lis?g	  tegen	  Hawa	  dat	  zij	  niet	  
zouden	  sterven	  en	  manipuleerde	  haar	  om	  te	  gaan	  geloven	  dat	  ze	  een	  eeuwige	  ziel	  
zou	  beërven	  (als	  Élohiem)	  door	  haar	  ongehoorzaamheid.

Die	  leugen	  die	  satan	  in	  de	  Tuin	  vertelde	  is	  doorgegeven	  in	  het	  heidendom	  genera?e	  
op	  genera?e.	  Bijna	  elke	  heidense	  religie	  in	  de	  wereld,	  inclusief	  het	  christendom,	  
gelooT	  in	  de	  onsterfelijkheid	  van	  de	  ziel.	  Satan	  heeT	  de	  mensheid	  de	  laatste	  
duizenden	  jaren	  bedrogen	  met	  de	  overtuiging	  dat	  er	  geen	  straf	  staat	  op	  
ongehoorzaamheid	  en	  dat	  het	  zelfs	  een	  beloning	  met	  zich	  meebrengt,	  namelijk	  een	  
onsterfelijke	  ziel.	  Sommige	  strekkingen	  van	  het	  christendom	  gaan	  zo	  ver	  om	  te	  
geloven	  dat	  de	  enige.	  Dusdanig	  heeT	  de	  satanische	  perversie	  de	  mensheid	  zijn	  
boosaardige	  en	  egoïs?sche	  natuur	  beïnvloed.

Satan	  heeT	  Adam	  en	  Hawa	  vertelt	  de	  zonde	  niet	  de	  dood	  met	  zich	  meebrengt	  maar	  



eerder,	  onsterfelijkheid	  zoals	  Elohiem	  heeT.	  Wat	  zei	  Yahweh	  over	  de	  straf	  op	  zonde?

Rom	  6:23	  Want	  het	  loon	  van	  de	  zonde	  is	  de	  dood	  maar	  het	  geschenk	  van	  Yahweh	  is	  
eeuwig	  leven	  in	  Yahshua	  de	  Messias,	  onze	  Meester.

Zegt	  de	  SchriT	  dat	  een	  ziel	  of	  nefesj	  ook	  kan	  sterven?

Eze	  18:4	  Zie,	  zij	  zijn	  Mijn	  zielen.	  Zoals	  de	  ziel	  der	  vader	  is	  de	  ziel	  der	  zoon,	  zij	  zijn	  
van	  Mij.	  De	  ziel	  die	  zondigt,	  die	  zal	  sterven.

Exo	  31:14	  En	  je	  zal	  de	  sjabbath	  houden	  want	  die	  is	  apart-‐gezet	  voor	  jullie,	  de	  
schenders	  daarvan	  zullen	  zeker	  terecht	  staan,	  want	  iedereen	  die	  daarop	  werk	  
verricht,	  die	  ziel	  zal	  afgesneden	  worden	  uit	  het	  midden	  van	  diens	  volk.

Mat	  10:28	  En	  vrees	  niet	  diegenen	  die	  het	  lichaam	  kunnen	  doden	  maar	  niet	  in	  staat	  
zijn	  de	  ziel	  te	  doden.	  Maar	  vrees	  Hem	  die	  zowel	  de	  ziel	  als	  het	  lichaam	  in	  Gehenna	  
kan	  gooien.

Opmerking:	  De	  mens	  werd	  sterfelijk	  geschapen	  en	  toen	  Yahweh	  de	  lucht	  
(levensadem)	  in	  Adam	  blies,	  werd	  hij	  een	  levende	  ziel.	  Er	  werd	  nooit	  gezegd	  dat	  
Adam	  onsterfelijk	  was	  en	  Yahweh	  zei	  nochtans	  duidelijk	  in	  Genesis	  2:17	  dat	  de	  ziel	  
der	  mens	  kan	  sterven.	  De	  bovenstaande	  verzen	  beves?gen	  daarnaast	  ook	  dat	  er	  naar	  
de	  SchriT,	  niet	  zoiets	  bestaat	  als	  een	  onsterfelijke	  ziel	  en	  dat	  een	  ziel	  NIET	  te	  
scheiden	  is	  van	  het	  lichaam	  en	  zeker	  kan	  sterven.

Worden	  dieren	  ook	  levende	  nefesj	  of	  zielen	  genoemd?

Gen	  1:20-‐21+24
En	  Élohiem	  zei:	  Laat	  het	  water	  wemelen	  van	  levende	  wezens	  en	  dat	  het	  gevogelte	  
over	  de	  aarde	  vliege	  langs	  het	  uitspansel	  des	  hemels.	  Toen	  schiep	  Élohiem	  de	  grote	  
zeedieren	  en	  alle	  krioelende	  levende	  wezens,	  waarvan	  de	  wateren	  wemelen,	  naar	  
hun	  soort	  en	  allerlei	  gevleugeld	  gevogelte	  naar	  zijn	  aard.	  En	  Élohiem	  zag	  dat	  het	  
goed	  was.
En	  Élohiem	  zei:	  Laat	  de	  aarde	  levende	  zielen	  voortbrengen	  naar	  hun	  soort,	  vee	  en	  
kruipend	  gedierte	  en	  wild	  gedierte	  naar	  hun	  soort,	  en	  het	  was	  zo.

Gen	  2:19	  En	  Yahweh	  Élohiem	  formeerde	  uit	  de	  aardbodem	  al	  het	  gedierte	  des	  velds	  
en	  al	  het	  gevogelte	  des	  hemels.	  Ook	  bracht	  Hij	  het	  tot	  de	  mens,	  om	  te	  zien	  hoe	  
deze	  het	  noemen	  zou	  en	  zoals	  de	  mens	  elke	  levende	  ziel	  noemen	  zou,	  zo	  zou	  het	  
heten.

Gen	  9:10+12+15-‐16
..en	  met	  alle	  levende	  zielen	  die	  bij	  u	  zijn;	  het	  gevogelte,	  het	  vee	  en	  het	  wild	  
gedierte	  der	  aarde	  bij	  u,	  allen	  die	  uit	  de	  ark	  gegaan	  zijn,	  alle	  gedierten	  der	  aarde.	  
En	  Élohiem	  zeide:	  Dit	  is	  het	  teken	  van	  het	  verbond,	  dat	  Ik	  geef	  tussen	  Mij	  en	  u	  en	  
alle	  levende	  zielen	  die	  bij	  u	  zijn,	  voor	  alle	  volgende	  geslachten..
En	  Ik	  zal	  Mijn	  verbond	  gedenken,	  dat	  tussen	  Mij	  en	  u	  en	  alle	  levende	  zielen	  van	  alle	  
vlees	  bestaat,	  zodat	  de	  wateren	  niet	  weer	  tot	  een	  vloed	  zullen	  worden	  om	  al	  wat	  
leeO	  te	  verderven.	  Als	  de	  boog	  in	  de	  wolken	  is	  dan	  zal	  Ik	  hem	  zien,	  zodat	  Ik	  mijn	  
eeuwig	  verbond	  gedenk	  tussen	  Élohiem	  en	  alle	  levende	  zielen	  van	  alle	  vlees,	  dat	  op	  
aarde	  is.

Pre	  3:19-‐20
Wat	  de	  zonen	  des	  mensen	  overkomt,	  en	  de	  beesten,	  zij	  hebben	  dezelfde	  



bestemming.	  Zoals	  de	  ene	  sterO,	  zo	  sterO	  ook	  de	  andere,	  één	  adem	  hebben	  zij	  
allen,	  zodanig	  dat	  de	  mens	  geen	  voordeel	  heeO	  over	  het	  dier,	  alles	  is	  ijdelheid.
Allen	  gaan	  naar	  dezelfde	  plaats,	  allen	  zij	  van	  stof	  en	  allen	  keren	  terug	  tot	  stof.

Opmerking:	  Het	  woord	  nefesj,	  vertaald	  als	  "ziel"	  of	  "wezen"	  in	  het	  Nederlands,	  
wordt	  gebruikt	  om	  het	  leven	  aan	  te	  duiden	  van	  een	  mens	  of	  dier.	  Het	  houdt	  
simpelweg	  in;	  een	  levend	  organisme	  met	  adem.	  In	  de	  SchriT	  wordt	  er	  geen	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  de	  menselijke	  ziel	  en	  dat	  van	  een	  dier.	  In	  beide	  gevallen	  
wordt	  het	  woord	  "nefesj"	  gebruikt,	  wat	  simpelweg	  slaat	  op	  een	  levend	  organisme	  dat	  
ademt.

Is	  er	  een	  verschil	  tussen	  het	  leven	  van	  een	  dier	  of	  dat	  van	  een	  mens?

Pre	  3:21	  Wie	  weet	  van	  de	  geest	  van	  de	  zonen	  des	  mensen,	  als	  die	  opwaarts	  gaat	  en	  
de	  geest	  van	  het	  dier,	  als	  die	  neerwaarts	  gaat	  in	  de	  aarde?

Opmerking:	  Er	  is	  een	  groot	  verschil	  tussen	  het	  leven	  van	  een	  dier	  of	  een	  mens.	  
Beiden	  zijn	  levende	  zielen	  want	  beiden	  ademen	  en	  hun	  leven	  beslaat	  een	  bepaalde	  
?jdspanne,	  waarna	  ze	  sterven	  op	  het	  moment	  dat	  hun	  levensadem	  van	  hen	  wordt	  
afgenomen.	  Hoewel	  Yahweh	  Zijn	  Geest	  heeT	  gegeven	  aan	  de	  mens.	  Deze	  Geest	  laat	  
toe	  dat	  de	  mens	  in	  staat	  is	  om	  te	  denken	  en	  redeneren,	  ook	  om	  zich	  op	  bepaalde	  
manieren	  uit	  te	  drukken	  zoals	  bij	  het	  vertoon	  van	  liefde	  of	  mededogen.	  De	  dierlijke	  
geest	  is	  puur	  ins?nc?ef	  en	  heeT	  niet	  dezelfde	  eigenschappen	  als	  dat	  van	  een	  mens.

Wanneer	  een	  dier	  sterT	  wordt	  die	  simpelweg	  begraven	  en	  daar	  stopt	  het.	  Maar	  het	  
menselijke	  leven	  -‐mits	  het	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  in	  zich	  heeT,	  zal	  wel	  sterven	  maar	  
mits	  Yahweh's	  Geest	  eeuwig	  is	  en	  er	  slechts	  één	  Geest	  is-‐	  keert	  terug	  naar	  de	  Vader	  
die	  de	  levensadem	  gaf	  bij	  onze	  geboorte.

Hier	  volgen	  nog	  meer	  verzen	  waar	  het	  woord	  nefesj	  of	  "ziel/wezen"	  wordt	  gebruikt	  
waaruit	  blijkt	  dat	  het	  niet	  om	  een	  onsterfelijk	  iets	  gaat.

Lev	  21:11	  ..noch	  zal	  hij	  tot	  een	  dode	  persoon	  (nefesj)	  naderen,	  hij	  zal	  zich	  niet	  
verontreinigen	  door	  zijn	  vader	  of	  zijn	  moeder.

Num	  6:6	  Alle	  dagen	  van	  zijn	  afscheiding	  voor	  Yahweh,	  zal	  hij	  niet	  naderen	  tot	  een	  
dode	  persoon	  (nefesj).

Num	  19:11	  Hij	  die	  een	  dood	  lichaam	  (nefesj)	  aanraakt	  van	  enige	  mens,	  zal	  zeven	  
dagen	  onrein	  zijn.

Num	  19:13	  Iedereen	  die	  een	  dode	  persoon	  (nefesj)	  aanraakt,	  het	  lichaam	  van	  een	  
mens	  die	  gestorven	  is,	  en	  zichzelf	  niet	  reinigt,	  hij	  zal	  het	  tabernakel	  van	  Yahweh	  
verontreinigen	  en	  die	  zal	  afgesneden	  worden	  van	  Jisrael	  want	  de	  reinigingswateren	  
zijn	  niet	  op	  hem	  gesprinkeld.	  Hij	  zal	  onrein	  zijn,	  zijn	  onreinheid	  zal	  op	  hem	  blijven.

Opmerking:	  Elk	  vers	  dat	  werd	  aangehaald	  toont	  aan	  dat	  een	  nefesj	  of	  ziel/wezen	  
effec?ef	  kan	  sterven.	  Hetzelfde	  woord	  (nefesj)	  wordt	  op	  verschillende	  manieren	  
vertaalt;	  als	  ziel,	  lichaam	  of	  soms	  zelfs	  leven.	  Wat	  we	  tot	  nu	  toe	  gezien	  hebben	  is	  dat	  
een	  nefesj	  of	  ziel	  gemaakt	  wordt	  door	  de	  levensadem	  van	  Yahweh	  waarbij	  zuurstof	  
aan	  het	  bloed	  gegeven	  wordt,	  waardoor	  iets	  een	  leven	  organisme	  wordt.

Gen	  2:7	  En	  Yahweh	  Élohiem	  vormde	  de	  mens	  uit	  de	  grond	  der	  aarde	  en	  blies	  in	  zijn	  



neusgaten,	  de	  levensadem	  en	  de	  mens	  werd	  een	  levende	  ziel.

Lev	  17:11-‐14
Want	  het	  leven	  (nefesj)	  van	  het	  vlees	  is	  het	  bloed	  en	  Ik	  heb	  het	  gegeven	  aan	  jullie	  
op	  het	  altaar,	  om	  voor	  jullie	  zielen	  (nefesj)	  bedekking	  te	  brengen	  want	  het	  is	  het	  
bloed	  die	  bedekking	  maakt	  voor	  de	  ziel	  (nefesj).
Daarom	  heb	  Ik	  gezegd	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael:	  Niemand	  onder	  jullie	  zal	  bloed	  eten	  
en	  de	  vreemdeling	  die	  in	  jullie	  midden	  verblijO,	  zal	  geen	  bloed	  eten.
En	  iedereen	  uit	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  of	  uit	  de	  vreemdelingen	  die	  in	  jullie	  midden	  
verblijven,	  zal	  geen	  bloed	  eten.
En	  iedere	  man	  onder	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  of	  de	  vreemdelingen	  die	  in	  jullie	  midden	  
verblijven,	  die	  jaagt	  hetzij	  een	  dier	  van	  het	  veld	  of	  gevogelte,	  dat	  mag	  gegeten	  
worden,	  hij	  zal	  diens	  bloed	  uitgieten	  en	  het	  bedekken	  met	  aarde.
Want	  het	  is	  het	  leven	  (nefesj)	  van	  alle	  vlees.	  Het	  bloed	  is	  diens	  leven.	  En	  Ik	  zeg	  
tegen	  de	  zonen	  van	  Jisrael:	  Je	  zal	  geen	  bloed	  eten	  want	  het	  leven	  (nefesj)	  van	  alle	  
vlees	  is	  in	  het	  bloed,	  iedereen	  die	  het	  eet,	  wordt	  afgesneden.

Opmerking:	  Het	  is	  opmerkelijk	  dat	  de	  bovenstaande	  verzen	  eerst	  nefesj	  vertalen	  als	  
leven	  en	  dan	  wat	  later	  als	  ziel.	  Dit	  komt	  doordat	  Genesis	  2:7	  zegt	  dat	  het	  leven	  van	  
Yahweh	  komt	  die	  zuurstof	  blies	  in	  de	  neusgaten	  van	  de	  mens,	  waardoor	  het	  bloed	  
circuleert	  en	  iemand	  in	  leven	  kan	  blijven.	  Wanneer	  iemand	  stopt	  met	  ademen,	  stopt	  
het	  bloed	  de	  circula?e	  en	  de	  dood	  volgt	  onmiddelijk.	  Daarom	  zit	  het	  leven	  (ziel/
nefesj)	  in	  het	  circula?e	  van	  het	  bloed	  en	  is	  het	  bijgevolg	  verboden	  dit	  te	  consumeren.	  
Nefesj	  verwijst	  al?jd	  naar	  het	  ?jdelijke,	  fysieke	  leven,	  dewelke	  mogelijk	  is	  door	  
zuurstof	  in	  het	  bloed.	  Nefesj	  wordt	  vertaald	  als	  leven	  omdat	  een	  nefesj	  of	  ziel,	  een	  
levend-‐ademend-‐?jdelijke	  mens/schepsel	  voorstelt	  en	  nooit	  in	  de	  SchriT	  te	  vertalen	  
valt	  als	  'onsterfelijk	  wezen'.

Dit	  toont	  duidelijk	  aan	  dat	  een	  nefesj	  of	  ziel	  slaat	  op	  het	  levende	  organisme	  zelf	  en	  
niet	  op	  een	  of	  andere	  onsterfelijke	  geest	  dat	  zich	  afscheidt	  van	  het	  lichaam	  want	  
vlees	  en	  bloed	  (waarnaar	  de	  "ziel"	  dus	  verwijst)	  kunnen	  het	  lichaam	  niet	  beërven	  (1	  
Kor	  15:50).	  Ook	  hieronder	  volgen	  interessante	  passages.

Jes	  53:10	  Maar	  het	  behaagde	  Yahweh	  hem	  te	  verbrijzelen.	  Hij	  maakte	  hem	  ziek.	  
Zodat	  hij	  zijn	  ziel	  (nefesj)	  als	  schuldoffer	  opgaf,	  hij	  zal	  zijn	  zaad	  zien,	  hij	  zal	  zijn	  
dagen	  verlengen	  en	  de	  wil	  van	  Yahweh	  zal	  voortgang	  hebben	  door	  zijn	  hand.

Jes	  53:12	  Daarom	  zal	  Ik	  hem	  een	  deel	  geven	  onder	  velen	  en	  met	  machMgen	  zal	  hij	  
de	  buit	  verdelen	  want	  hij	  heeO	  zijn	  ziel	  uitgegoten	  in	  de	  dood	  en	  hij	  werd	  geteld	  
onder	  de	  overtreders	  en	  hij	  droeg	  veler	  zonden	  en	  heeO	  voor	  de	  overtreders	  
gebeden.

In	  de	  Messiaanse	  verzen	  bovenaan	  wordt	  het	  uitgieten	  van	  zijn	  ziel/nefesj	  gelijk	  
gesteld	  met	  een	  schuldoffer	  brengen.	  Dit	  is	  hetzelfde	  woord	  dat	  het	  boek	  Levi?cus	  
gebruikt	  om	  de	  dierenoffers	  te	  omschrijven	  wanneer	  hun	  bloed	  werd	  uitgegoten.	  
Nogmaals	  zien	  we	  hier	  dat	  een	  ziel	  kan	  sterven	  en	  dat	  een	  ziel	  of	  nefesj	  sterT	  
wanneer	  het	  niet	  meer	  kan	  ademen	  en	  bloed	  verliest.

We	  hebben	  daarnaast	  ook	  al	  gezien	  dat	  er	  geen	  enkel	  vers	  is	  die	  zelfs	  maar	  insinueert	  
dat	  een	  ziel	  onsterfelijk	  is	  en	  de	  Bijbelse	  leer	  zegt	  dat	  een	  ziel	  kan	  sterven.	  De	  mens	  
krijgt	  een	  paar	  jaren	  op	  aarde	  waarbij	  die	  getest	  wordt	  als	  zij	  trouw	  blijven	  aan	  
Yahweh	  (Gen	  6:3),	  daarna	  wordt	  de	  adem	  afgenomen,	  houdt	  de	  zuurstof	  op	  en	  volgt	  



de	  dood	  van	  die	  persoon/nefesj.

Nu	  heeT	  de	  persoon	  geen	  bewustzijn	  meer	  en	  de	  Bijbel	  vergelijkt	  deze	  staat	  met	  
slapen	  en	  diens	  lichaam	  dat	  werd	  gemaakt	  uit	  het	  stof	  der	  aarde,	  wordt	  in	  de	  aarde	  
begraven	  waaruit	  hij	  is	  genomen.

Gen	  3:19	  Met	  zweet	  op	  jouw	  gezicht	  zul	  je	  brood	  eten,	  totdat	  je	  terugkeert	  naar	  de	  
aarde.	  Want	  daaruit	  ben	  je	  genomen,	  want	  je	  bent	  stof	  en	  tot	  stof	  zal	  je	  
terugkeren.	  

Pre	  9:5	  Want	  de	  levenden	  weten	  dat	  zij	  zullen	  sterven	  maar	  de	  doden	  zijn	  zich	  van	  
niets	  bewust,	  noch	  hebben	  zij	  nog	  een	  beloning	  want	  hun	  nagedachtenis	  wordt	  
vergeten.

1	  Kor	  15:20	  Maar	  nu	  dat	  de	  Messias	  uit	  de	  doden	  opgestaan	  is,	  is	  hij	  de	  eersteling	  
geworden	  van	  zij	  die	  in	  slaap	  gevallen	  zijn.

1	  Th	  4:13-‐17
Maar	  ik	  wil	  dat	  jullie	  weten,	  mijn	  broeders,	  aangaande	  zij	  die	  slapen,	  dat	  je	  niet	  
moet	  rouwen	  zoals	  de	  rest	  doet	  die	  geen	  hoop	  hebben.	  Want	  indien	  wij	  geloven	  
dat	  Yahshua	  gestorven	  en	  opgestaan	  is,	  zo	  zal	  ook	  Yahweh	  met	  Zich	  meebrengen,	  
allen	  die	  in	  slaap	  gevallen	  zijn	  door	  Yahshua.	  Want	  we	  zeggen	  jullie	  dit	  als	  woord	  
van	  Yahweh	  dat	  de	  levenden	  die	  overblijven	  tot	  aan	  de	  komst	  van	  onze	  Meester,	  zij	  
niet	  diegenen	  zullen	  voorgaan	  die	  in	  slaap	  gevallen	  zijn.
Want	  de	  Meester	  zelf	  zal	  neerdalen	  uit	  de	  Hemel	  bij	  het	  roepen	  van	  een	  aartsengel,	  
en	  met	  de	  bazuin	  van	  Yahweh.	  En	  de	  doden	  in	  de	  Messias	  zullen	  eerst	  opstaan.	  
Daarna	  zullen	  wij,	  die	  in	  leven	  gebleven	  zijn,	  ook	  opgenomen	  worden	  samen	  met	  
hen	  in	  de	  wolken	  om	  onze	  Meester	  te	  ontmoeten	  in	  de	  lucht.	  En	  zodanig	  zullen	  wij	  
alMjd	  met	  onze	  Meester	  zijn.

Hand	  7:59-‐60
En	  zij	  stenigden	  Stefanus	  terwijl	  hij	  bad	  en	  hij	  zei:	  Onze	  Meester	  Yahshua,	  ontvang	  
mijn	  geest.	  En	  nadat	  hij	  neerknielde,	  riep	  hij	  in	  een	  luide	  stem	  en	  zei:	  Onze	  
Meester,	  reken	  hen	  deze	  zonde	  niet	  aan!	  Nadat	  hij	  dit	  uitsprak,	  viel	  hij	  in	  slaap.

Opmerking:	  De	  Bijbel	  leert	  duidelijk	  dat	  bij	  de	  sterTe	  van	  een	  persoon/ziel,	  er	  een	  
begrafenis	  plaatsvindt	  en	  de	  staat	  waarin	  die	  persoon	  verkeert	  wordt	  vergeleken	  met	  
slapen.	  De	  ongegronde	  heidense	  leer	  van	  de	  onsterfelijke	  ziel	  heeT	  bijgedragen	  tot	  
de	  uitvinding	  van	  nog	  meer	  dwaalleer	  zoals	  doden	  die	  zich	  in	  de	  hemel	  bevinden	  en	  
dat	  de	  door	  en	  door	  kwaadaardigen	  eeuwig	  branden	  in	  een	  hellevuur.

Wanneer	  men	  de	  dwaalleer	  van	  de	  onsterfelijke	  ziel	  naast	  de	  SchriT	  legt,	  wordt	  het	  
overduidelijk	  dat	  een	  ziel	  wél	  kan	  sterven	  en	  dat	  van	  een	  eeuwigheid	  in	  de	  hemel	  of	  
hel	  helemaal	  niets	  van	  aan	  is.	  (Zie	  a.u.b.	  les	  6	  en	  7	  voor	  uitgebreide	  studies	  i.v.m.	  
deze	  onderwerpen.)

Zijn	  er	  verzen	  in	  het	  OT	  die	  bewijzen	  dat	  de	  doden	  slapen	  in	  het	  graf	  en	  zich	  niet	  in	  
de	  hemel	  bevinden?

Job	  14:10-‐14
Maar	  de	  mens	  sterO	  en	  wordt	  afgesneden,	  en	  de	  mens	  kwijnt	  weg	  en	  waar	  is	  hij	  
dan?	  Zoals	  water	  verdampt	  uit	  een	  meer	  en	  een	  rivier	  verloopt	  en	  uitdroogt,	  zo	  legt	  
een	  mens	  zich	  neer	  en	  staat	  niet	  weer	  op,	  totdat	  de	  hemelen	  niet	  meer	  zijn,	  



ontwaken	  zij	  niet	  en	  worden	  niet	  wakker	  uit	  hun	  slaap.	  Of	  U	  mij	  in	  sjeol	  wildet	  
versteken,	  mij	  verbergen,	  totdat	  Uw	  toorn	  geweken	  was,	  dat	  U	  mij	  een	  Mjd	  steldet	  
en	  dan	  weer	  aan	  mij	  dacht.	  Als	  een	  mens	  sterO,	  zou	  hij	  herleven?	  Al	  de	  dagen	  van	  
mijn	  zware	  dienst,	  totdat	  mijn	  aflossing	  zou	  komen.

Psa	  30:3	  Yahweh,	  U	  hebt	  mijn	  ziel	  opgebracht	  uit	  sjeol,	  U	  hebt	  mij	  levend	  gemaakt,	  
na	  het	  heengaan	  in	  de	  put.

Psa	  146:3-‐4
Stel	  jouw	  vertrouwen	  niet	  in	  aanzienelijken,	  in	  een	  zoon	  des	  mensen	  want	  in	  hem	  
is	  geen	  verlossing.	  Zijn	  adem	  gaat	  van	  hem	  uit,	  hij	  keert	  terug	  naar	  de	  aarde,	  zijn	  
gedachten	  gaan	  verloren	  op	  die	  dag.

Joh	  3:13	  En	  niemand	  is	  ten	  Hemel	  opgevaren,	  behalve	  hij	  die	  uit	  de	  Hemel	  is	  
neergedaald,	  de	  Zoon	  des	  Mensen	  is	  hij	  die	  in	  de	  Hemel	  is.

Opmerking:	  Er	  is	  absoluut	  geen	  vers	  te	  bespeuren	  doorheen	  de	  hele	  Bijbel	  die	  stelt	  
dat	  een	  dode	  naar	  de	  hemel	  of	  de	  hel	  gaat.	  De	  Bijbel	  zegt	  duidelijk,	  zoals	  zelfs	  de	  
profeet	  Job	  wist,	  dat	  de	  doden	  slapen,	  begraven	  zijn	  in	  de	  aarde	  en	  wachten	  op	  de	  
opstanding,	  de	  dag	  des	  oordeels	  voor	  allen	  die	  ooit	  geleefd	  hebben.	  Indien	  de	  doden	  
al	  in	  de	  hemel	  of	  hel	  waren,	  wat	  is	  dan	  het	  nut	  van	  de	  opstanding	  en	  oordeelsdag	  
van	  Yahweh?

Vertelt	  de	  SchriT	  ons	  dat	  er	  een	  oordeel	  komt	  voor	  elke	  mens	  die	  ooit	  heeT	  geleefd?

Op	  20:11-‐15
En	  ik	  zag	  een	  grote	  wije	  Troon,	  en	  Diegene	  die	  daarop	  zat,	  voor	  Wiens	  gezicht	  de	  
aarde	  en	  hemel	  wegvlucht	  en	  een	  plaats	  werd	  voor	  hen	  niet	  gevonden.
En	  ik	  zag	  de	  doden,	  de	  kleinen	  en	  groten,	  staande	  voor	  Yahweh.	  En	  boeken	  werden	  
geopend.	  En	  nog	  een	  boek	  werd	  geopend,	  dewelke	  is	  het	  boek	  des	  levens.	  En	  de	  
doden	  werden	  geoordeeld	  naar	  wat	  geschreven	  stond	  in	  de	  boeken,	  naar	  hun	  
werken.	  En	  de	  zee	  gaf	  de	  doden	  in	  haar	  op.	  En	  de	  dood	  en	  het	  graf,	  gaven	  de	  doden	  
in	  hen	  op.	  En	  zij	  werden	  elk	  geoordeeld	  naar	  hun	  werken.	  En	  de	  dood	  en	  het	  graf	  
werden	  de	  poel	  des	  vuurs	  ingegooid.	  Dit	  is	  de	  tweede	  dood.
En	  als	  iemand	  niet	  werd	  bevonden	  als	  zijnde	  opgeschreven	  in	  het	  Boek	  des	  Levens,	  
werd	  die	  in	  de	  poel	  des	  vuurs	  gegooid.

2	  Kor	  5:10	  Want	  wij	  moeten	  allen	  verschijnen	  voor	  de	  rechterstoel	  van	  de	  Messias,	  
zodanig	  dat	  ieder	  mag	  ontvangen	  naar	  hetgeen	  werd	  gedaan	  in	  het	  lichaam,	  naar	  
wat	  werd	  verricht,	  hetzij	  goed	  of	  slecht.

Heb	  9:27	  En	  het	  is	  vastgesteld	  aan	  de	  mens	  om	  eenmaal	  te	  sterven	  en	  hierna,	  
Oordeel.

Opmerking:	  Mensen	  leven	  gemiddeld	  tussen	  de	  60-‐80	  jaar	  lang	  op	  aarde	  om	  aan	  
Yahweh	  te	  bewijzen	  dat	  zij	  trouwe	  en	  vertrouwbare	  dienaren	  voor	  Hem	  zullen	  zijn,	  
eeuwig	  lang.	  Yahweh	  maakte	  van	  de	  mens	  een	  levende	  ziel	  door	  Zijn	  adem	  des	  
levens	  en	  wanneer	  een	  persoon/ziel	  sterT,	  dan	  gaat	  die	  terug	  naar	  de	  grond	  waaruit	  
hij	  genomen	  is	  en	  wacht	  dan	  op	  de	  opstanding	  om	  eeuwig	  met	  eeuwig	  leven	  beloond	  
te	  worden	  in	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh,	  ofwel	  om	  gestraT	  te	  worden	  voor	  diens	  
zonden	  en	  te	  verbranden	  in	  de	  poel	  des	  vuurs.

Elke	  mens	  die	  ooit	  heeT	  geleefd	  zal	  geoordeeld	  worden,	  waar	  het	  om	  draait	  is	  dat	  



men	  deel	  heeT	  aan	  de	  eerste	  opstanding	  indien	  de	  persoon	  een	  verbondsgelovige	  is	  
en	  een	  eersteling	  van	  Yahweh	  bij	  de	  wederkomst	  van	  Yahshua,	  ofwel	  bevindt	  de	  
persoon	  zich	  in	  de	  tweede	  opstanding	  na	  het	  duizendjarig	  rijk	  en	  dat	  heet	  dan	  het	  
wiSe	  Troonsoordeel.	  Zij	  die	  gezegend	  zijn	  om	  eerstelingen	  te	  zijn	  in	  de	  eerste	  en	  
betere	  opstand,	  zullen	  de	  eer	  ontvangen	  samen	  met	  Yahshua	  te	  regeren	  ?jdens	  het	  1	  
000	  jarige	  rijk.

Op	  20:4-‐6	  En	  ik	  zag	  tronen,	  en	  zij	  zaten	  daar	  op.	  En	  oordeel	  werd	  aan	  hen	  gegeven	  
en	  de	  zielen	  van	  diegenen	  die	  onthoofd	  waren	  omwille	  van	  de	  getuigenis	  van	  
Yahshua	  en	  omwille	  van	  het	  Woord	  van	  Yahweh	  en	  zij	  hadden	  het	  beest	  niet	  
aanbeden,	  noch	  diens	  beeld	  en	  hadden	  het	  kenteken	  niet	  ontvangen	  op	  hun	  
voorhoofd	  en	  hun	  hand.	  En	  zij	  leefden	  en	  regeerden	  duizend	  jaar	  lang	  met	  de	  
Messias.
Dit	  is	  de	  eerste	  opstanding.
Gezegend	  en	  apart-‐gezet	  is	  diegene	  die	  aan	  de	  eerste	  opstanding	  deel	  heeO.	  De	  
tweede	  dood	  heeO	  geen	  macht	  op	  hen,	  zij	  zullen	  priesters	  van	  Yahweh	  en	  Zijn	  
Messias	  zijn	  en	  zullen	  met	  hem	  regeren,	  duizend	  jaar	  lang.

Het	  wordt	  de	  betere	  opstanding	  genoemd	  want	  deze	  verbondsgelovigen	  zullen	  het	  
wiSe	  Troonsoordeel	  niet	  meemaken	  maar	  zullen	  onsterfelijkheid	  verkrijgen	  bij	  de	  
wederkomst	  van	  de	  Messias.

Joh	  5:24-‐29	  Amen,	  amen,	  ik	  zeg	  jullie:	  Diegene	  die	  mijn	  woord	  hoort	  en	  gelooO	  in	  
Diegene	  die	  mij	  gezonden	  heeO,	  heeO	  eeuwig	  leven	  en	  valt	  niet	  onder	  het	  oordeel	  
maar	  hij	  heeO	  zichzelf	  verwijderd	  uit	  de	  dood,	  naar	  het	  leven.
Amen,	  amen,	  ik	  zeg	  jullie	  dat	  een	  uur	  komt,	  en	  er	  nu	  reeds	  is,	  wanneer	  de	  doden	  de	  
stem	  zullen	  horen	  van	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  en	  diegene	  die	  hoort,	  zal	  leven.
Want	  zoals	  de	  Vader	  leven	  in	  Zichzelf	  heeO,	  zo	  gaf	  Hij	  ook	  aan	  de	  Zoon	  om	  leven	  in	  
zichzelf	  te	  hebben.	  En	  hij	  gaf	  ook	  autoriteit	  aan	  hem	  om	  te	  oordelen	  want	  hij	  is	  de	  
Zoon	  des	  mensen.
Wees	  daar	  niet	  over	  ontzet	  want	  een	  uur	  komt	  waarin	  allen	  die	  in	  de	  graven	  zijn,	  
zijn	  stem	  zullen	  horen.
En	  zij	  zullen	  daaruit	  komen,	  diegenen	  die	  goed	  gehandeld	  hebben	  naar	  een	  
opstanding	  van	  leven	  maar	  diegenen	  die	  boosaardig	  gehandeld	  hebben	  naar	  een	  
opstanding	  ter	  oordeel.

Joh	  3:16	  Want	  Yahweh	  had	  de	  wereld	  zodanig	  lief	  dat	  Hij	  Zijn	  enige	  Zoon	  gaf,	  zodat	  
iedereen	  die	  in	  hem	  gelooO	  niet	  zou	  vergaan	  maar	  eeuwig	  leven	  hebben.

Joh	  7:38	  Iedereen	  die	  in	  mij	  gelooO	  zoals	  de	  SchriO	  zegt:	  rivieren	  van	  levend	  water	  
zullen	  voortvloeien	  uit	  zijn	  buik.

Rom	  6:23	  Want	  het	  loon	  van	  de	  zonde	  is	  de	  dood	  maar	  het	  geschenk	  van	  Yahweh	  is	  
eeuwig	  leven	  in	  Yahshua	  haMashiah,	  onze	  Meester.

Opmerking:	  Eeuwig	  leven	  is	  een	  geschenk	  van	  Yahweh,	  niet	  een	  onwankelbaar	  recht.	  
De	  onsterfelijke	  ziel	  leer	  heeT	  de	  mens	  een	  automa?sche	  onsterfelijkheid	  en	  
probeert	  de	  mens	  dusdanig	  op	  hetzelfde	  niveau	  te	  zeSen	  als	  Élohiem.	  Maar	  de	  
realiteit	  is	  dat	  het	  loon	  van	  de	  zonde,	  de	  dood	  is	  maar	  het	  geschenk	  van	  Yahweh	  is	  
eeuwig	  leven.	  Eeuwig	  leven	  is	  geen	  menselijk	  recht	  maar	  een	  prach?g	  geschenk	  van	  
Yahweh.	  Elke	  mens	  die	  ooit	  geleefd	  heeT	  en	  misdaden	  heeT	  gepleegd	  tegen	  de	  
Thora	  in,	  daar	  staat	  de	  dood	  op	  (Rom	  3:10-‐23).	  Yahweh	  is	  de	  mensheid	  niets	  
verschuldigd	  maar	  in	  Zijn	  liefde	  voor	  Zijn	  schepping	  en	  door	  Zijn	  genade,	  zond	  Hij	  Zijn	  



zoon	  om	  te	  sterven	  en	  zodanig	  de	  prijs	  te	  betalen	  die	  op	  de	  zonden	  staat	  die	  werden	  
gepleegd	  door	  zij	  die	  tot	  inkeer	  komen	  en	  het	  offer	  aanvaarden	  (Hand	  2:37-‐41).
(zie	  les	  één	  en	  twee	  i.v.m.	  deel	  worden	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond	  en	  oprecht	  tot	  
inkeer	  komen)

Rom	  3:10-‐23
Naar	  wat	  geschreven	  staat	  "Er	  is	  niemand	  rechtvaardig,	  zelfs	  geen	  één,	  niemand	  
heeO	  begrip,	  niemand	  zoekt	  Yahweh.	  Allen	  hebben	  zich	  afgekeerd,	  zij	  zijn	  
waardeloos	  geworden,	  niet	  één	  bedrijO	  het	  goede,	  zelfs	  niet	  één!	  Hun	  keel	  is	  zoals	  
een	  graf	  dat	  wordt	  geopend,	  zij	  spreken	  misleiding	  met	  hun	  tongen,	  het	  gif	  van	  
adderen	  is	  op	  hun	  lippen,	  wiens	  mond	  vol	  is	  van	  gevloek	  en	  bijerheid.	  
Hun	  voeten	  haasten	  zich	  om	  bloed	  te	  vergieten,	  puinhoop	  en	  onheil	  is	  op	  hun	  weg	  
en	  zij	  kennen	  de	  weg	  van	  vrede	  niet,	  er	  is	  geen	  vrees	  van	  Yahweh	  voor	  hun	  ogen."
Maar	  wij	  weten	  dat	  alles	  wat	  de	  Thora	  zegt,	  bedoelt	  is	  voor	  zij	  die	  binnen	  de	  Thora	  
zijn,	  zodat	  elke	  mond	  gestopt	  wordt	  en	  de	  hele	  wereld	  onder	  het	  oordeel	  van	  
Yahweh	  komt.
Want	  de	  werken	  der	  Thora	  rechtvaardigt	  niemand	  voor	  Hem,	  want	  door	  de	  Thora	  
komt	  het	  volledige	  besef	  van	  zonde.	  (Psa	  143:2)
Maar	  nu	  wordt	  een	  rechtvaardigheid	  van	  Yahweh	  naast	  de	  Thora	  geopenbaard,	  
waarvan	  toch	  de	  Thora	  en	  Profeten	  getuigen,	  dat	  is	  de	  rechtvaardigheid	  van	  
Yahweh	  door	  het	  geloof	  van	  Yahshua	  haMashiah	  voor	  iedereen	  en	  allen	  die	  in	  hem	  
geloven,	  want	  er	  is	  geen	  onderscheid	  mits	  allen	  gezondigd	  en	  tekort	  geschoten	  
hebben	  bij	  de	  glorie	  van	  Yahweh.

Conclusie:

Geen	  mens	  is	  onsterfelijk	  en	  geen	  mens	  draagt	  leven	  in	  zich,	  elke	  mens	  die	  ooit	  heeT	  
geleefd	  (behalve	  Yahshua	  haMashiah)	  heeT	  dermate	  gezondigd	  dat	  het	  de	  doodstraf	  
met	  zich	  mee	  bracht	  volgens	  de	  eeuwige	  Thora	  van	  Yahweh,	  de	  Vader.	  Er	  is	  slechts	  
één	  manier	  om	  die	  doodstraf	  te	  verwijderen	  naar	  de	  SchriT.	  Je	  moet	  je	  omkeren	  van	  
jouw	  zonden	  en	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  Yahshua	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  aanvaarden	  
voor	  vergiffenis	  én	  om	  de	  straf	  die	  op	  jouw	  zonden	  staat	  te	  verwijderen.

Ezekiël	  18:4	  is	  héél	  duidelijk	  "de	  ziel	  die	  zondigt,	  zal	  sterven".	  Ook	  in	  het	  begin	  van	  
dat	  vers	  staat	  duidelijk	  te	  lezen	  dat	  alle	  zielen	  Hem	  toebehoren.	  De	  mens	  leeT	  zijn	  
dagen	  op	  als	  een	  ?jdelijk	  levende	  ziel	  en	  sterT	  daarna	  wanneer	  hij	  stopt	  met	  
ademen.	  Daarna,	  hetzij	  bij	  de	  wederkomst	  van	  de	  Messias	  of	  hetzij	  ná	  het	  
duizendjarig	  rijk,	  zullen	  alle	  mensen	  die	  ooit	  geleefd	  hebben	  voor	  de	  rechterstoel	  van	  
Yahshua	  de	  Messias	  staan	  en	  of	  de	  beloning	  van	  eeuwig	  leven	  krijgen,	  of	  naar	  de	  
poel	  des	  vuurs	  gaan,	  opbranden	  en	  ophouden	  te	  bestaan.

Satan	  heeT	  het	  leeuwendeel	  van	  de	  wereld	  misleid	  met	  de	  onsterfelijke	  ziel	  
dwaalleer	  waardoor	  mensen	  denken	  dat	  ze	  niet	  kunnen	  sterven.	  Door	  dat	  te	  doen	  
stellen	  ze	  zichzelf	  op	  hetzelfde	  niveau	  als	  Élohiem.	  Vele	  heidense	  religies	  onderwijzen	  
re-‐incarna?e	  waar	  jouw	  ziel	  verder	  reist	  naar	  een	  ander	  lichaam	  of	  een	  dier,	  nadat	  
jouw	  fysieke	  lichamen	  gestorven	  is.	  Het	  christendom	  onderwijst	  dat	  je	  nu	  al	  
onsterfelijk	  bent	  en	  na	  jouw	  dood,	  spendeer	  je	  de	  eeuwigheid	  in	  hemel	  of	  hel.	  Zij	  
zien	  volledig	  over	  het	  hoofd	  dat	  dood	  op	  de	  zonde	  staat,	  niet	  eeuwig	  leven	  in	  een	  
oncomfortabele	  plaats.

De	  eeuwig	  ziel	  dwaalleer	  brengt	  volledig	  het	  offer	  van	  onze	  Verlosser	  Yahshua	  
haMashiah,	  tot	  niets.	  Het	  geeT	  de	  mens	  een	  valse	  overtuiging	  dat	  zij	  nu	  al	  in	  hun	  



vlees,	  onsterfelijk	  zijn,	  terwijl	  de	  SchriT	  duidelijk	  zegt	  dat	  er	  heden	  ten	  dage	  maar	  
één	  mens	  is	  die	  onsterfelijkheid	  heeT	  ontvangen,	  Yahshua	  de	  Messias	  (1	  Tim	  
6:15-‐16).

Dit	  is	  dezelfde	  leugen	  die	  satan	  vertelde	  aan	  Hawa	  in	  de	  Tuin	  namelijk	  dat	  zij	  niet	  zou	  
sterven	  als	  ze	  zondigde	  en	  ongehoorzaam	  was	  aan	  Yahweh,	  hoewel	  het	  woord	  van	  
Yahweh	  haar	  dat	  uitdrukkelijk	  wél	  had	  verteld	  maar	  ze	  dacht	  dat	  ze	  onsterfelijk	  zou	  
zijn	  zoals	  Yahweh.	  (Gen	  3:4-‐5)

Het	  moet	  echt	  begrepen	  worden	  dat	  wanneer	  men	  zijn	  laatste	  adem	  ademt	  en	  sterT,	  
dat	  men	  zich	  van	  niets	  meer	  bewust	  is	  in	  de	  grond	  waarin	  men	  wordt	  begraven	  maar	  
men	  slaapt	  simpelweg	  in	  de	  aarde,	  wachtende	  op	  de	  opstanding	  en	  het	  oordeel	  van	  
de	  Messias	  want	  door	  dat	  te	  begrijpen	  kunnen	  we	  pas	  nederig	  worden	  en	  onze	  
dagen	  tellen	  zoals	  Mosje	  voorschreef	  in	  Psalm	  90:12.

Het	  is	  daarnaast	  ook	  een	  grote	  inspira?e	  om	  het	  beste	  uit	  elke	  dag	  te	  halen	  die	  we	  
krijgen,	  wetende	  dat	  onze	  ?jd	  kort	  is	  op	  aarde,	  voordat	  we	  in	  slaap	  vallen	  in	  het	  graf.	  
Het	  is	  een	  grote	  bemoediging	  om	  ons	  hele	  hart	  in	  het	  werk	  van	  Yahweh	  te	  leggen	  en	  
vrucht	  voort	  te	  brengen	  voor	  Zijn	  Koninkrijk,	  wetende	  dat	  onze	  beloning	  in	  het	  
oordeel	  berust	  op	  de	  vruchten	  die	  we	  nu	  dragen.	  (Joh	  15:1-‐8)

TE	  ONTHOUDEN:
1)	  De	  onsterfelijke	  ziel	  leer	  komt	  recht	  uit	  het	  heidendom	  en	  berust	  niet	  op	  de	  Bijbel.

2)	  De	  mens	  is	  een	  levende	  ziel	  maar	  heeT	  geen	  ziel.	  En	  de	  ziel	  die	  zondigt;	  sterT.

3)	  Wanneer	  iemand	  zijn	  ziel	  sterT,	  gaat	  die	  geest	  van	  leven	  terug	  naar	  Yahweh	  die	  
hem	  het	  leven	  gaf.	  Er	  is	  dus	  maar	  één	  geest.

4)	  Wanneer	  iemand	  sterT,	  verliest	  die	  volledig	  het	  bewustzijn	  in	  het	  graf,	  daarnaast	  
wordt	  de	  dood	  vergeleken	  met	  slapen	  in	  de	  SchriT.

5)	  Elke	  mens	  die	  ooit	  heeT	  geleefd	  zal	  opstaan,	  hetzij	  in	  de	  eerste	  opstanding	  bij	  de	  
wederkomst	  van	  de	  Messias	  of	  hetzij	  bij	  de	  tweede	  opstanding	  na	  de	  duizend	  jaar	  en	  
die	  zullen	  beloond	  worden	  of	  gestraT	  worden,	  naar	  wat	  men	  doet	  in	  dit	  leven.

6)	  De	  enige	  manier	  om	  te	  verzekeren	  dat	  we	  van	  oordeel	  naar	  leven	  overgaan	  is	  door	  
ons	  weg	  te	  keren	  van	  onze	  zonden	  en	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  Yahshua	  de	  Zoon	  van	  
Yahweh	  te	  aanvaarden	  als	  betaling	  voor	  de	  prijs	  die	  zonden	  en	  dan	  een	  verbond	  aan	  
te	  gaan	  met	  Yahweh.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  iemand	  een	  eersteling	  wordt	  door	  de	  doop	  
en	  het	  opleggen	  van	  de	  handen	  door	  een	  ouderling	  van	  Yahweh.	  
(zie	  les	  1	  i.v.m.	  deel	  worden	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond)


