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Pinksteren: God zucht met je mee

... het mooiste en diepste dat je 
misschien wel over de Geest van God 
kunt zeggen, zei ooit de gereformeerde 
theoloog Okke Jager, is dat Hij zucht. 
Gods Geest – letterlijk: zijn adem – zucht 
met mensen mee, met ‘woordloos 
zuchten’ (Romeinen 8, vers 26).



opzet van deze studie: aantonen dat... 

❑ de schepping zucht
❑ ... niet Gods geest
❑ en zeker niet 'woordloos'!

we lezen Romeinen 8:22-27 >



Romeinen 8

22 Want wij weten dat tot nu toe, 
heel de schepping 
te zamen zucht 

en te zamen barensweeën heeft.

omdat ze aan de ijdelheid en 
vergankelijkheid is onderworpen; :20,21



Romeinen 8

22 Want wij weten dat tot nu toe, 
heel de schepping 
te zamen zucht 

en te zamen barensweeën heeft.

zgn. 'hendiadys' (=één-door-twee):
te zamen zucht = te zamen barensweeën



Romeinen 8

23 Maar zij niet alleen, 
ook wijzelf 

die de eersteling van de geest hebben...

niet alleen de schepping als 
geheel maar ook gelovigen 



Romeinen 8

23 Maar zij niet alleen, 
ook wijzelf 

die de eersteling van de geest hebben...

= de eerste vrucht van de oogst:
de oogst volgt nog...

de eersteling van de geest is er al



Romeinen 8

23 Maar zij niet alleen, 
ook wijzelf 

die de eersteling van de geest hebben...

= de geest die Christus uit de doden opwekte
=> de geest van Christus



Romeinen 8

9 ... aangezien de geest van God
in jullie woont. 

Indien echter iemand 
de geest van Christus niet heeft: 

deze is niet van hem. 



Romeinen 8

9 ... aangezien de geest van God 
in jullie woont. 

Indien echter iemand 
de geest van Christus niet heeft: 

deze is niet van hem. 
10 Maar indien Christus in jullie is, 
is inderdaad het lichaam een dode 

vanwege de zonde, 
maar de geest is leven
vanwege gerechtigheid.



Romeinen 8

9 ... aangezien de geest van God 
in jullie woont. 

Indien echter iemand 
de geest van Christus niet heeft: 

deze is niet van hem. 
10 Maar indien Christus in jullie is, 
is inderdaad het lichaam een dode 

vanwege de zonde, 
maar de geest is leven 
vanwege gerechtigheid.

11 Indien echter de geest van Hem 
die Jezus uit de doden opwekte, 

in jullie woont...



Romeinen 8

23 Maar zij niet alleen, 
ook wijzelf 

die de eersteling van de geest hebben...



Romeinen 8

23 Maar zij niet alleen, ook wijzelf 
die de eersteling van de geest hebben

wij zuchten ook in onszelf, 
wachtend op de zoonstelling: 

de verlossing van ons lichaam.

"... Ademhalingsoefeningen helpen om de weeën 
op te vangen. Door geconcentreerd weeën 
“weg te zuchten”, komt de vrouw in een 
ritme. Het lichaam gaat dan endorfinen 
aanmaken die een pijnstillend effect hebben." 



Romeinen 8

23 ... wij zuchten ook in onszelf,
wachtend op de zoonstelling: 

de verlossing van ons lichaam.

we hebben nu "de géést 
van het zoonstelling"; 8:15



Romeinen 8

23 ... wij zuchten ook in onszelf, 
wachtend op de zoonstelling:

de verlossing van ons lichaam.

nu is ons lichaam nog onverlost



Romeinen 8

24 Want in de hoop werden wij gered. 
Hoop echter die gezien wordt, 

is geen hoop. 
Want hoe kan men hopen 

hetgeen men ziet?



Romeinen 8

24 Want in de hoop werden wij gered.
Hoop echter die gezien wordt, 

is geen hoop. 
Want hoe kan men hopen 

hetgeen men ziet?



Romeinen 8

25 Indien we echter hopen 
wat we niet zien, 

wachten we af door verduren.



Romeinen 8

26 Evenzo echter komt ook de geest 
onze zwakheid te hulp, 

want wij weten niet 
wat wij zullen bidden 

naar hetgeen moet zijn...

= evenals de hoop



Romeinen 8

26 Evenzo echter komt ook de geest 
onze zwakheid te hulp, 

want wij weten niet 
wat wij zullen bidden 

naar hetgeen moet zijn...

in onze zwakheid staan zowel 
de hoop als de geest ons bij



Romeinen 8

26 Evenzo nu komt ook de Geest 
onze zwakheid te hulp, 

want wij weten niet
wat wij zullen bidden 

naar hetgeen moet zijn...

> onze zwakheid!



Romeinen 8

26 Evenzo nu komt ook de Geest 
onze zwakheid te hulp, 

want wij weten niet 
wat wij zullen bidden 

naar hetgeen moet zijn...

> = welke weg de beste is...    



Romeinen 8

26 ... maar de geest zelf
pleit ten behoeve van ons

[in] onuitsprekelijke verzuchtingen.

= spreekt een goed Woord t.b.v. ons



Romeinen 8

26 ... maar de geest zelf 
pleit ten behoeve van ons

[in] onuitgesproken verzuchtingen.

niet: met
voorzetsel ontbreekt in het Grieks (3e nmv)



Romeinen 8

26 ... maar de geest zelf 
pleit ten behoeve van ons

[in] onuitgesproken verzuchtingen.

Gods geest PLEIT (=spreekt!)
versus
wij verzuchten woordloos



Romeinen 8

27 Hij nu die de harten doorzoekt 
weet wat de gezindheid van de geest is, 

dat hij overeenkomstig God pleit 
ten behoeve van heiligen.

8:6
... de gezindheid van de geest is
is LEVEN EN VREDE.



Romeinen 8

27 Hij nu die de harten doorzoekt 
weet wat de gezindheid van de geest is, 

dat hij overeenkomstig God pleit 
ten behoeve van heiligen.

door het Woord van leven en vrede 
staat Gods geest ons bij in onze zwakheid


