
 
 

 
 1 Thessalonicenzen 5:23 

 

En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, 
ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus 

blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. 
  

De drie-enig God die ons al in het eerste Bijbelboek laat weten wie en wat wij 
zijn als geschapen zijnde naar zijn beeld en gelijkenis (Gen. 1:26a): geformeerd 
uit stof - lichaam, ingeblazen met zijn adem - geest, en alzo een levend wezen - 
ziel (Gen. 2:7), wil als God des vredes dat wij, dat wil zeggen in Adam gevallen 
mensen, in al die drie aspecten onberispelijk bewaard mogen blijken te zijn bij 
de wederkomst van zijn Zoon, de Here Jezus Christus. De zondeval was in 
eerste aanleg een aanval van de duivel om Gods oorspronkelijke plan met de 
mens in Christus te dwarsbomen. Deze aanval heeft tot op vandaag grote 
gevolgen voor de hele mens en dat naar geest, ziel en lichaam. In plaats van, 
zoals door de slang beloofd, te zijn als God, is de mens van God vervreemd. De 
mens leeft namelijk sindsdien in onvrede met God, én de naaste én… zichzelf. 
Sinds die val heet hij dan ook van nature geneigd te zijn God en de naaste te 
haten. Hoe typerend is dan de door Paulus gebruikte benaming voor God in de 
tekst van deze week: de God des vredes. God had de mens al voor de 
grondlegging der wereld voor zich bedoeld in zijn Zoon - geheiligd, van de rest 
van de schepping afgezonderd, kroon op de schepping. Om zijn plan toch te 
verwezenlijken heeft Hij, om de vrede tussen Hem en de mens te herstellen, het 
kostbaarste dat Hij had gegeven, namelijk zijn enige Zoon Jezus. God, de Here, 
werd daarvoor mens! Zijn kruis brengt tot op vandaag ieder die in het volle 
besef een zondaar te zijn voor Hem buigt werkelijk shalom, vrede: heling naar 
geest, ziel en lichaam.  
 
Het kruis dat voor Jezus de weg tot zijn Koningschap, het de Christus-zijn, 
betekende, is niet alleen de enige weg tot God terug, tot vrede met Hem, maar 
ook de weg tot het deel hebben aan het Koningschap van Gods Zoon! Het is 
om die reden zaaks dat we toezien op onszelf en zo onberispelijk bewaard 
zullen blijken te zijn bij de wederkomst van Jezus de Christus. Wat dit toezien 
feitelijk inhoudt? Dat we als geheiligden, als bestemd voor de troon en als 
bruid voor Christus leven vanuit en naar zijn Woord. Zo’n leven wordt door het 
kruis gekenmerkt, dat wil zeggen: het Ik van de troon - sterven aan jezelf. Jezus 
zegt: wie zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden (Matt.16:25).  
Het Grieks spreekt in plaats van ‘leven’ nadrukkelijk over ‘ziel’ - het Ik. Christus 
op de troon betekent hier dat Hij door de geest de plek boven de ziel krijgt. Die 
zich aan de Here hecht is één geest met Hem (1 Cor.6:17). 
 
De bekende Engelse arts en prediker Martin Lloyd-Jones was er van overtuigd 
dat veel wat onder christenen voor psychologische problemen doorgaat, in 
wezen van geestelijke aard blijkt te zijn. Een om welke reden ook ‘verstoorde’ 
relatie met God (een storing op het vlak van de geest) kan inderdaad wat 
gemakkelijk de oorzaak zijn van problemen op het vlak van de psuchè (ziel), ja 
het kan zelfs leiden tot lichamelijke problemen. In het laatste geval wordt dan 
wel gesproken over psychosomatische problemen en of klachten. Niet voor 
niets dat Paulus namens God oproept over alle delen te waken! 
 
 
 

 

het woord van de week 
 


