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de Pinksterdag in Handelingen 2
▪ eerstelingen in Jeruzalem verzameld
▪ de Geest kwam OP/OVER de aanwezigen

(= zichtbare manifestatie!)

situatie vandaag: 
▪ PAUZE - Paulus - Israël terzijde
▪ alles verborgen
▪ de Geest komt IN ons
▪ de "gezindheid van de Geest" 

• 2x in Romeinen 8 (:6 & :27)



Romeinen 8

1 Dus is er nu geen veroordeling
voor degenen in Christus Jezus. 

"God is het die rechtvaardigt,
wie zal veroordelen?" (8:33,34)



Romeinen 8

2 Want de wet van de Geest 
van het leven in Christus Jezus...

de Geest nl. die van het Leven 
in de opgewekte Christus" >  



Romeinen 8:11

Indien echter de Geest van Hem 
die Jezus uit de doden opwekte, 

in jullie woont, 
zal Hij die Christus uit de doden opwekte, 

ook jullie sterfelijke lichamen levendmaken 
door zijn Geest die in jullie woont.



Romeinen 8

2 Want de wet van de Geest 
van het leven in Christus Jezus
maakt u vrij van de wet 
van de zonde en van de dood.  

= de onontkoombare wetmatigheid 
in iedere sterveling 
▪ "in Christus Jezus" een EXIT!



Romeinen 8

3 Want wat voor de wet onmogelijk was 
omdat ze zwak was door het vlees...

de wet van Mozes veranderde niets aan de 
wet(matigheid) van de zonde en de dood



Romeinen 8

3 ... God zond zijn eigen Zoon 
in gelijkenis van vlees van zonde 
en om zonde, 
veroordeelde Hij de zonde in het vlees, 

door zijn Zoon te doen opstaan, 
stelde God "de zonde in het vlees" 
aan de kaak als onbruikaar



Romeinen 8

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

= die de vervulling van de wet 
niet van het vlees verwachten



Romeinen 8

5 Want zij die naar het vlees zijn, 
zijn de dingen van het vlees gezind...

het van het vlees verwachten
▪ gezind = bedacht zijn op



Romeinen 8

5 ... maar zij die naar de Geest zijn, 
zijn de dingen van de Geest [gezind].



Romeinen 8

6 Want de gezindheid van het vlees is dood...

= waar het (zwakke) vlees per definitie eindigt
▪ "het lichaam van deze dood"; 7:24 



Romeinen 8

6 ... maar de gezindheid van de Geest
is leven en vrede.

de Geest begint waar het vlees eindigt: 
leven uit de dood!
▪ zijn vrede begint waar onze strijd 

(en proberen) ophoudt: Hij doet het!





Romeinen 8

26 Evenzo echter komt ook de Geest 
onze zwakheid te hulp...

de schepping zucht (8:22)
ook wij zuchten (8:23)

tot aan "de verlossing van ons lichaam"



Romeinen 8

26 ... want wij weten niet 
wat wij zullen bidden
naar hetgeen moet zijn...

we weten niet welke woorden 
we moeten geven in ons bidden:

• vandaar: "onuitgesproken verzuchtingen" >



Romeinen 8

26 ... maar de Geest zelf pleit 
in onuitgesproken verzuchtingen.

de Geest pleit (= spreekt!) 
waar wij onuitgesproken zuchten



Romeinen 8

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

God alleen kent ons en weet dat wat de 
Geest uitwerkt, in onze behoeften voorziet:
▪ "leven en vrede" (:6)!



Romeinen 8

27 ... dat deze in overeenstemming met God 
pleit ten behoeve van heiligen.

Gods Geest pleit = het Woord
▪ behartigt volmaakt onze belangen!


