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Wandelen naar & door de 
Geest 



Lezen: 

!  Romeinen 7: 14 - 8: 17 

Levend Geloof 



Eerlijk is eerlijk 

!  15  Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, 
want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat 
doe ik. 

!  16  En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij 
dat zij goed is. 

!  18  Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets 
goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, 
maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 

!  19  Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het 
kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 

Levend Geloof 



wetmatigheid 

!  21  Ik ontdek dus deze wet in mij: als ik het goede wil 
doen, is het kwade dicht bij mij. 

!  22  Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in 
de wet van God. 

!  23  Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die 
tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot 
gevangene maakt van de wet van de zonde, die in 
mijn leden is. 
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Ellendig mens! 

!  24  Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het 
lichaam van deze dood? 
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Hoe nu verder? 

!  1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in 
Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, 
maar naar de Geest. 

!  Geen verdoemenis = geen veroordeling 
!  In Christus Jezus zijn 

!  Naar de Geest wandelen 
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Naar het vlees wandelen Naar de Geest wandelen 

!  Bedenkt wat van het 
vlees is 

!  Dood  
!  Vijandschap tegen God  
!  Onderwerpt zich niet  
!  Kan God niet behagen 

!  Bedenkt wat van de 
Geest is 

!  Leven 
!  Vrede 
!  Doodt de werkingen 

van het lichaam 
!  Geest geeft leiding 
!  Vervult de wet in mij 

Vlees of Geest? 

Levend Geloof 



uitspraak 

Levend Geloof 

!  Thomas van Aquino ( 1225-1274): 

!  “Een mens die kwaad vermijdt niet omdat het kwaad 
is, maar vanwege een wet van de Heer, is niet vrij. 

Anderzijds: de mens die kwaad vermijdt omdat het 
kwaad is, is vrij.” 



Vrij! 

Levend Geloof 

!  2  Want de wet van de Geest van het leven in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van 
de zonde en van de dood. 

!  3  Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos 
als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij 
heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante 
gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de 
zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 

!  4  opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou 
worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, 
maar naar de Geest. 



Wandelen naar de Geest 

Levend Geloof 

!  Naar = in overeenstemming met 
!  De Geest is heilig! Heiligheid wordt ervaren! 
!  De Geest eert Christus. Eerbied en dankbaarheid! 
!  De Geest wekt tot leven! Leven! Vruchten! Gaven! 
!  Wandelen = wandelen = rondwandelen 


