
 
 
 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Wandelen in de Geest 
 

 

We weten dat de Geest de Bijbel niet kan tegenspreken. Laten we dus aan de hand van de Bijbel gaan 

zoeken in hoeverre ons begrip van de Geest daarmee overeenstemt. 

 

We hebben al eerder aangegeven, dat wat het “Nieuwe Testament” wordt genoemd, slechts een 

commentaar is op dat wat is opgeschreven in het Oude Testament. 

 

Alles wat in het Nieuwe Testament bekend werd, was daarvoor al geprofeteerd in het Oude Testament.  

Dus elke uitleg die aan iets wordt gegeven in het Nieuwe Testament die niet overeenstemt met het Oude 

Testament, is een onjuiste interpretatie.   

 

Dus, elke keer dat er iets “nieuws” gebeurde in het Nieuwe Testament, moest het worden gevalideerd met 

de bestaande Schriften... het Oude Testament. 

 

Daarom zei Paulus in 2 Timotheüs 3:16... 

 

2 Timotheüs 3:16 

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. 

 

“Heel de Schrift…” niet “een beetje” of slechts “een deel” maar alles. Je kunt niet zeggen “dit deel is 

alleen voor de Joden”.     

 

Nee, hij zei “Heel de Schrift moet worden gebruikt om mee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren 

en op te voeden in de rechtvaardigheid.”   

 

Net als toen de Heilige Geest kwam op de Pinksterdag in Handelingen 2, de dag waarop de Wet aan Mozes 

werd gegeven. Toen de mensen zich realiseerden wat er gebeurde, stond Petrus onmiddellijk op en zei... 

 

Handelingen 2:16 

 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:  

 



Hij verzon niet zomaar iets en zei zelfs niet dat Christus, voordat Hij wegging, had gezegd dat dit nog 

moest gebeuren (wat waar was, maar voor de Joden niet geloofwaardig). Hij onderbouwde het met de 

fundamentele Schriften van het Oude Testament en legde het uit aan de hand van de profetie van Joël. 

 

Dus, als we verder gaan met deze studie willen we je uitdagen om alles wat je gelooft te toetsen… aan de 

Geschriften van het Oude Testament. Als er dingen niet overeenkomen, toets dan datgene waar je in 

gelooft. 

 

We beginnen onze studie met de woorden van Christus over de komst van de Heilige Geest. 

 

In Johannes 14:26 staat: 

 

Johannes 14:26 
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles 

onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 

 

We zien hier dat de Heilige Geest in de eerste plaats aan ons is gegeven om alle dingen te onderwijzen en 

ons te herinneren aan alles wat Christus heeft gezegd. 

 

Hoe kan dit ons helpen, wij die 2000 jaar ‘te laat’ zijn om ALLES te horen wat Christus heeft gezegd?  

Hoe kunnen wij, 2000 jaar later, herinnerd worden aan iets wat we zelfs nooit hebben gehoord? Als er een 

manier zou zijn om alles te weten wat Christus aan Zijn discipelen onderwees, dan zouden we het weten 

en eraan herinnerd kunnen worden, net zoals de discipelen. 

 

Dus… wat onderwees Christus Zijn discipelen? Overweeg… 

 

Johannes 17:14 
Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, 

zoals Ik niet van de wereld ben. 

 

We weten nu dus dat Hij hen Gods Woord gaf. Hij zei deze woorden voordat het Nieuwe Testament was 

bedacht, laat staan geschreven. Dus alle wat ons in gedachten moet worden gebracht, wat Hij heeft 

onderwezen, kunnen we lezen in het Oude Testament. Daar moet de Heilige Geest ons aan herinneren. 

 

Maar kunnen we in de woorden van Christus nog meer informatie vinden, om nog beter te begrijpen wat 

Hij bedoelde met het Woord van God? Overweeg… 

  

Markus 7:8-13 
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het 

wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. En Hij zei tegen hen: U stelt 

op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft 

gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; 

maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een 

gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets 

voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering 

die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. 

 

Hier zien we dat Christus de geboden van God, doorgegeven door Mozes, uitdrukkelijk het ‘Woord van 

God’ noemt. 



 

Dus, als de Geest ons moet herinneren aan alles wat Hij onderwees… en we weten dat Hij het Woord van 

God onderwees… en dat Hij het Woord van God definieerde als de Wet die Mozes gaf... 

 

Dan kunnen we zeggen dat wandelen in de Geest hetzelfde is als oprecht wandelen in Gods Wet, door 

Mozes gegeven. Want daar moet de Geest ons aan herinneren. 

 

Dat sluit perfect aan bij wat Jeremia profeteerde over het nieuwe verbond: 

 

Jeremia 31:31-33 
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een 

nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat 

Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, 

hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen 

met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en 

zal die in hun hart schrijven.  Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

 

En bij wat geprofeteerd werd door Ezechiël: 

 

Ezechiël 36:26-28 
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.  Ik zal het hart van 

steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 

geven.  Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn 

en Ík zal een God voor u zijn. 

 

Dus wandelen in de Geest is wandelen volgens Gods Wet. Want de Geest is er om ons daaraan te 

herinneren. 

 

Daarom zei Paulus in Romeinen 7: 

 

Romeinen 7:21-26 

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

innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. 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. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank 

God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, 

maar met het vlees de wet van de zonde.  

 

Let op wat Paulus zegt in vers 23:  

 

’die tegen de wet van mijn verstand strijd voert’ 

 

En denk dan terug aan de woorden van Christus...  

 

Johannes 14:26 
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles 

onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 

 



Dus de Geest herinnert ons aan de Wet om ons te helpen in gehoorzaamheid te wandelen.  

 

Kijk hoe Paulus dit enkele verzen later aan elkaar koppelt: 

 

Romeinen 8:5-9 
Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest 

zijn, de dingen van de Geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van 

de Geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God.  Het 

onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees 

zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de 

Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. 

 

Let op dat vers 7 zegt dat het verstand dat niet door de Geest wordt geleid vijandig is tegenover God en 

niet in staat om de Wet te volgen.  

 

Misschien zeg je ´Maar ik ken de Wet niet. Hoe kan ik eraan worden herinnerd, als ik nooit geleerd heb 

wat er staat?´ Of ´Hoe kan het mijn verantwoordelijkheid zijn als niemand me dit ooit heeft gezegd?’ 

 

Dit is precies waar Paulus het over heeft in het eerste deel van hoofdstuk 7: 

 

Romeinen 7:5 
Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door 

de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.   

 

Toen we dus zonder de Wet waren, brachten we dood voort. 

 

Romeinen 7:6 
Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat 

wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.   

 

Om het beter te begrijpen gaan we dit vers grondig bekijken... 

 

Vaak wordt gedacht dat er in dit vers staat dat we door de Geest bevrijd zijn van God Wet, gegeven door 

Mozes. Maar als je het vers goed leest, zie je dat hij het heeft over de wet van zonde en dood - 

ongehoorzaamheid. Waaraan zijn we gestorven? Aan de Wet? Of aan de wet van zonde en dood? Hield 

de Wet ons gebonden? Of was het onze zonde? Leg dat eens naast wat in het vorige hoofdstuk werd 

geschreven:  

 

Romeinen 6:10-12 
Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven 

betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend 

voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om 

aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 

 

We moeten dood zijn voor de zonde. Zonde. In 1 Johannes gedefinieerd als het overtreden van Gods Wet. 

 

1 Johannes 3:4 NBV  
 Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde ís Gods wet overtreden 

 



Maar al te vaak wordt Paulus verkeerd begrepen omdat hij de context laat bepalen welke wet hij bedoelt. 

Mensen denken dan dat hij het heeft over Gods Wet in plaats van over de wet van zonde en dood.  

We kunnen dit niet vaak genoeg zeggen. Omdat Paulus de context laat bepalen over welke wet hij spreekt, 

denken mensen ten onrechte dat hij Gods Wet bedoelt als hij spreekt over de wet van zonde en dood  

 

Want we moeten goed begrijpen dat Gods Wet nooit iemand heeft gebonden, zoals staat in Romeinen 7:6.  

Hoe zou de Wet anders ‘volmaakt’ of zelfs ‘rechtvaardig’ kunnen zijn, zoals in de Psalmen staat? 

 

Psalm 19:8 
De Wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, 

zij geeft de eenvoudige wijsheid. 

 

Psalm 119:7 
Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. 

 

Als de Wet ons bond, hoe kon gehoorzaamheid eraan dan zegeningen voortbrengen? Denk daar echt over 

na! Gebondenheid brengt geen zegen voort, maar het veroorzaakt pijn en hartzeer. Als je nog steeds denkt 

dat Gods Wet zijn volk bond, overweeg dan het volgende… Je zult begrijpen wat ik bedoel. 

 

Deuteronomium 28:1-13 
En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al 

Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan 

een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u 

komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: Gezegend zult 

u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de 

vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. 

Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn 

bij uw weggaan. De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden; 

over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. 

De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt.  Hij zal u 

zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot 

een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht neemt 

en in Zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u 

uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn. En de HEERE zal u een overvloed ten goede 

geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land 

dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. De HEERE zal voor u Zijn rijke 

schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw 

handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De HEERE 

zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhooggaan en niet omlaag, 

als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God, waarvan ik u heden gebied dat u 

ze in acht neemt en houdt, … 

 

Was het dus Gods Wet die Zijn volk bond?  Of was het de overtreding van Gods Wet die hen bond? 

Het was het breken ervan. Zonde. 

 

We haalden al eerder aan... 

 

1 Johannes 3:4   

 Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde ís Gods wet overtreden 



 

 

En nu zien we dat we dienen, of gehoorzamen, in de nieuwheid van de Geest doordat de Wet op ons hart 

is geschreven. En de Geest brengt ons in herinnering hoe we moeten leven en wijst ons op de richtlijnen 

in Zijn Woord, in plaats van alleen het geschreven woord. De Geest neemt dat wat geschreven is en helpt 

ons om de bedoelingen, betekenissen en inzichten te begrijpen en die in ons leven toe te passen. 

 

Als we alleen de geschreven Wet zien, doen we alleen de letterlijke dingen daaruit… en kijken we zelden 

tot nooit naar de reden waarom ze werd gegeven.  

 

Als je erover nadenkt... discussieerde Christus niet Zelf met de Farizeeën over de betekenis van de Wet?  

Lees het volgende eens: 

 

Lukas 13:10-17 
En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. En zie, er was een vrouw die achttien 

jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet 

oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost 

van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en 

verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat 

genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken.  Kom dan 

daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: 

Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem 

weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de 

satan, zie, nu achttien jaar geboden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de 

sabbat? En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om 

alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden. 

 

Denk hier ook even over na: Waar gaat Mattheüs 5 over? Het gaat over Christus die uitleg gaf over de 

geest van de Wet. Dat wil zeggen: de bedoeling van elk gebod. Niet slechts de ‘letter’ van de Wet 

onderwijzen zoals de Farizeeën deden. In Mattheüs 5 zien we Christus zeggen ‘U hebt gehoord dat gezegd 

is…’  Hier zien we eigenlijk dat Christus de leer van de Farizeeën aanpakt. Er waren zeker dingen die ze 

hadden ‘gehoord’ die uit de Wet kwamen. Toch spreekt Hij ze niet aan op wat geschreven was, maar hoe 

erover werd gesproken. Het was dus hun onderwijs dat Hij onder handen nam. Net zoals Christus de volle 

betekenis van de geschreven Wet bracht, brengt ook de Geest de betekenis en het doel van de Wet en helpt 

ons bij het toepassen van Zijn Woord in ons leven. 

 

We gaan even terug naar Romeinen 7: 

 

Romeinen 7:7-9 
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren 

kennen dan door de wet.  Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de 

wet niet zei: U ZULT NIET BEGEREN. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding 

gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu 

leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik 

echter ben gestorven.   

 

Volgens vers 9 werd de zonde levend in hem toen hij zich bewust werd van het gebod. 

 

 



Romeinen 7:10 
 En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. 

 

We moeten ons er bewust van zijn dat dood in dit geval iets goeds is.  Want Christus zei Zelf: 

 

Marcus 8:34 
En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter 

Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 

 

Want tenzij we sterven, kunnen we niet echt leven: 

 

Marcus 8:35 
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen 

omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. 

 

En vervolgens: 

 

Romeinen 7:11-12 
Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood.  

Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 

 

Het is dus de Wet, die Paulus hier ‘heilig en rechtvaardig en goed’ noemt, die onze zonde aan ons 

openbaart zodat we zullen sterven aan die zonde en mogen wandelen in de wegen van Christus. 

 

Om dus te antwoorden aan hen die het volgende zeggen: 

 

‘Maar ik ken de Wet niet. Hoe kan ik eraan herinnerd worden als mij nooit is geleerd wat de Wet zegt?’  

Of: ‘Hoe kan het mijn verantwoordelijkheid zijn als niemand me dit ooit heeft gezegd?’ 

 

Reageert Paulus met … vanaf het moment dat de Wet aan ons is geopenbaard, hebben we geen excuus 

om die niet te volgen. 

 

Net zoals Christus zei: 

 

Johannes 15:22 

Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen 

voorwendsel voor hun zonde. 

 

En dit wordt vandaag volbracht door de Geest: 

 

Johannes 16:8 
En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel… 

 

Hij overtuigt dus de wereld van zonde. We moeten niet vergeten dat zonde het overtreden van de Wet is. 

 

We noemden het al eerder: 

 

1 Johannes 3:4 
 Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde ís Gods wet overtreden 



 

We lieten eerder al zien dat de Geest ons alles van de Wet in herinnering brengt om ons te helpen wandelen 

in gehoorzaamheid. Dus: wandelen in de Geest is wandelen volgens Gods Wet. Want de Geest brengt die 

in onze gedachten. 

 

Overweeg ook wat Christus zei over de Geest: 

 

Handelingen 1:8 
… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 

getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 

 

‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen.’ Wat is de ‘kracht’ waar Christus het hier over heeft?  

Die kracht stelde hen in staat om getuigen te zijn. 

 

Denk hier even over na. Zoals we al weten, brengt de Geest ons alles wat Christus zei in herinnering en 

leert ons alle dingen. Hij geeft ons dus kennis en wijsheid vanuit de Schriften. 

 

Wat IS dus de kracht?  OF… is DIT de kracht? 

 

Bedenk: 

 

Spreuken 24:5 
Een wijs man is sterk, en een man van kennis zet zijn krachten in. 

 

Zou het kunnen dat de kennis en de wijsheid die de Geest onderwijst en ons in herinnering brengt… de 

kracht IS om de wereld te overwinnen? 

 

Denk eens na; wat deed Christus toen Hij verzocht werd? Hij citeerde de Wet. Zo overwon Hij. Wat in 

ONZE harten moet zijn, door middel van de Geest in het nieuwe verbond, is hoe Christus overwon. 

 

Kijk maar eens wat er gebeurde nadat Hij overwon... 

 

Lukas 4:14 
En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem 

verspreidde zich door heel de omgeving. 

 

Zou het zo kunnen zijn dat de Geest ons onderwijst en herinnert om in gehoorzaamheid te wandelen en 

dat die gehoorzaamheid bovennatuurlijke resultaten teweegbrengt in ons leven? 

 

Nou, het lijkt er wel op omdat Christus vele krachtige dingen deed na Zijn proeve van gehoorzaamheid. 

 

Er staat geschreven dat Hij, voor Zijn beproeving, door de Geest werd geleid naar de woestijn. Vervolgens 

zien we Zijn gehoorzaamheid en dat Hij de Wet citeert om te overwinnen. En DAARNA staat er in vers 

14, dat Hij terugkeerde in de ‘kracht’ van de Geest. 

 

LET OP: we hebben het hier niet alleen over het gehoorzamen van de Wet. We hebben het over geloven 

in het Woord en als gevolg daarvan het Woord gehoorzamen. Want zelfs in Galaten 3:5 staat: 

 

 



Galaten 3:5 
Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, 

of uit de prediking van het geloof? 

 

Geloof in het Woord brengt dus gehoorzaamheid voort, waardoor kracht wordt ontvangen. Kortom: geloof 

en praktijk werken samen. 

 

Wil dit zeggen dat de Geest niet kan bewegen in iemand die de Wet niet volledig begrijpt? 

Nee, natuurlijk niet. 

 

Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we groeien in de Heer. (Efe 4:15; 2 Petr 3:18) En met onze 

groei zijn we verantwoordelijk voor de kennis die we ontvangen. Als je in gehoorzaamheid wandelt aan 

dat wat aan jou werd gegeven, kan de Geest door jou bewegen. 

 

Maar als iemand verwerpt wat de Geest hem laat zien, kunnen we dan echt verwachten dat de Geest nog 

langer in zo iemand blijft bewegen? 

 

Zouden we dat niet tenminste als een vorm van ‘de geest bedroeven’ kunnen zien? 

 

Efeze 4:30 
En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 

 

Efeze 5:1 
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 

 

Sommigen die horen dat de Wet echt niet werd afgeschaft, zullen spotten of het belachelijk maken. Ze 

kunnen de dingen die de Geest in ons hart moet leggen, gewoon niet accepteren. Voor zulke mensen staat 

er specifiek in 1 Korinthe 2: 

 

1 Korinthe 2:14 
Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid 

voor hem.  Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 

 

Om zichzelf te verdedigen zeggen ze al snel dat de Wet NIET iets geestelijks is. Dus dit vers gaat NIET 

over hen. 

 

Maar, de Wet IS geestelijk: 

 

Romeinen 7:14 
Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 

 

Heel vaak vervullen deze personen Romeinen 8: 

 

Romeinen 8:7 
Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God.  Het onderwerpt zich namelijk niet 

aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 

 

  



Maar aan de hand van het patroon dat Christus aan ons geeft in Lucas 4, is het heel aannemelijk dat 

gehoorzaamheid aan de Geest die de Wet aan ons openbaart, ons in staat stelt om te wandelen in de kracht 

van de Geest. 

 

Laten we niet vergeten dat Christus Zelf zei dat het hoofddoel van de Geest is om ons aan de Wet te 

herinneren. En dit klopt met wat Paulus zei in Romeinen 15: 

 

Romeinen 15:4 
Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de 

weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 

 

En laten we nooit de profetie van Ezechiël vergeten: 

 

Ezechiël 36:26-28 
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.  Ik zal het hart van 

steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 

geven.  Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn 

en Ík zal een God voor u zijn. 

 

Dus, wandelen in de Geest is wandelen volgens Gods Wet. Want de Geest is er om ons daaraan te 

herinneren. 

 

Laten we nooit vergeten dat Christus ons vertelde dat de Geest er is om ons te herinneren aan alles wat 

Hij onderwees. Dus: wandelen in de Geest – is wandelen volgens Gods Wet. Want de Geest is er om die 

in onze herinnering te brengen. 

 

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.   

 

Sjalom 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op  

www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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