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Rom 8:1-16 (HSV): Wandel door de Geest 

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die 

niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 

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. 

5 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. 

6 Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de 

Geest is leven en vrede. 7 Immers, het denken van het vlees is 

vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet 

van God, want het kan dat ook niet. 

8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 
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Rom 8:1-16 (HSV): Wandel door de Geest  

9 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. 

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood 

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

11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in 

u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw 

sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 

12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het 

vlees te leven. 

13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de 

Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 

14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 

zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij 

ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van 

aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 

16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 
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Preekschets “Wandelen door de geest” 

 Wandelen door de geest is mogelijk zodra de Heilige 
Geest in ons komen wonen. Hoe woont de HG in ons? 

 

 Wat is het verschil met wandelen naar het vlees? 

 

 Praktische voorbeelden hoe we ons toch nog vaak 
laten leiden door ons vlees ipv de Heilige Geest 

 

 Twee sleutels om te wandelen door de geest 
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Wandelen door de geest begint bij 

Gods geest die in jou is komen wonen 

Hoe is Gods geest in mij komen wonen? 

 

Stap 1. Elk mens bestaat uit geest, ziel en lichaam 

 Moge de God van de vrede  zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw 
geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.  1 Tess. 

5:23 

 

 Het lichaam zonder de geest is dood. Jak. 2:24 

  

Jij bent geest 

 God is geest Joh4:24 En God zei: laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis Gen. 1:26 

 Je bent in Jezus gezeten in de hemelse gewesten   Ef. 2:6 

 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn  Rom. 8:16 

 

Jij bent geest 

Je hebt een ziel (verstand, emotie, wil)     

Je leeft in een lichaam 

 

‘je vlees’ 
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Wandelen door de geest begint bij 

Gods geest die in jou is komen wonen 

Hoe is Gods geest in mij komen wonen? 
 

Jouw geest was ooit ‘dood’: gescheiden van God 

 

Stap 2. Toen je tot geloof kwam, kreeg jij een nieuwe geest 

 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 

voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.  2 Cor. 5:17 

 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste 

geven. Ez. 36:26  

 Deze nieuwe geest is opnieuw geboren in ware rechtvaardigheid en 

heiligheid.   Ef. 4:24 
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Wandelen door de geest begint bij 

Gods geest die in jou is komen wonen 

Hoe is Gods geest in mij komen wonen? 

 

Stap 3. Nu jij rechtvaardig en heilig bent gemaakt, kon de Heilige Geest 

in jou komen wonen 

 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ez. 36:27  

 Je bent verzegeld met de Heilige Geest. Ef. 1:13 

 Wie zich met de Heer verenigt, is één geest met Hem. 1 Cor. 6:17 

 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst 

leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door 

Wie wij roepen: Abba, Vader! Rom. 8:15 

 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Rom 8:16 

=> Elke minuut van de dag is jouw geest één met Gods geest! 
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Wandelen naar het vlees 

Wandelen naar het vlees betekent dat je je dagelijks laat 
leiden door je verstand, gevoel of lichaam (ipv door de 
Heilige Geest) 

 

Wandelen naar het vlees:  

 Je leeft vanuit zichtbare realiteit (wat je kan zien en horen) 

 Je vlees is snel geirriteerd, oordeelt snel, ongeduldig, boos, 
liefdeloos, egoistisch etc 

 Je vlees reageert daarom vaak eerder dan je geest (HG) 

 

Wandelen naar het vlees levert je ruzie en ellende  

Wandelen naar de geest levert je vrede, liefde etc (Gal. 5) 

 

 
Laten we kijken wat de Bijbel hier over zegt 
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Wandelen door de Geest  

 Galaten 5: 16-26 (HSV) 

 Maar ik zeg:  Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het 
vlees niet volbrengen. 17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en 
de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet 
doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u 
niet onder de wet.  

19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, 
hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, 
ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in 
de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en 
dergelijke;  waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat 
wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.    

 22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing.  23  Daartegen richt de wet zich niet. 24  Maar wie van 
Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de 
Geest wandelen. 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, 
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Wandel door de geest 

Wandelen door de geest doe je door je dagelijks in alles 
te laten leiden door de persoon van de Heilige Geest 
(waarmee jij één bent!) 

 

Wie zit er bij jouw op de troon? 

Waardoor laat jij je leiden in je dagelijkse leven? 

 

Je lichaam? 

Je verstand? 

Je gevoel? 

De Heilige Geest? 

Je vlees 
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Wandelen naar het vlees 

… met je verstand op de troon 

 Verstand op de troon: als ik het niet begrijp, doe ik het niet 

 Elke belangrijke beslissing in je leven leg je voor aan je verstand. Vaak met 
zorgen als gevolg. 

 Reactie verstand op dingen die God je vraagt te doen: onmogelijk! 

 Vergeet vaak te bidden (want onzichtbaar, niet logisch) 

 Je geloof is geen hartsrelatie maar religie: wetten en regels die je probeert te 
houden, bijbelkennis over God verzamelen ipv dat je Zijn hart kent. 
 

 Verstand is prachtig geschenk van God aan ons 

Maar: verstand is prachtige dienstknecht, maar verschrikkelijke leider. 

 Vertrouw op de Here met heel je hart, en steun niet op je eigen verstand. Spr. 3:4 

 Wijsheid van menselijk verstand is dwaasheid voor God. 1 Cor. 3:19  

 

 Verstand moet daarom ‘vernieuwd’ worden met wijsheid van God (Rm12:2) 

 Want wat zei het verstand van Gideon, vechtend tegen 132.000 vijanden, toen God 
hem vroeg zijn leger terug te brengen van 32.000 naar 300? 

 Wat zei het verstand van Jozua, toen God hem vroeg de onneembare (!) stad Jericho 
te veroveren? 
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Wandelen naar het vlees 

… met je gevoel op de troon 

 Gevoel op de troon:  

 Elke belangrijke beslissing in je leven leg je voor aan je gevoel: je doet 
iets alleen “als het goed voelt” 

 

 Gevoel is prachtig geschenk van God aan ons 

 Maar: gevoel is prachtige dienstknecht, maar verschrikkelijke leider. 

 “Niets is zo onbetrouwbaar als het hart”. Jer. 17:9 

 

 Je relatie met God is goed zolang je Hem voelt – als je Zijn liefde 
niet voelt geloof je dat Hij niet van jou houdt 

 Maar: niet jouw gevoel is de waarheid, maar Gods woord is de waarheid 

 “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” (Joh. 15:13) 

 

 Wat zei het gevoel 

 … van de discipelen, tijdens de storm op het meer? 

 … van Mozes, toen hij vijandig leger in de rug zag, en Rietzee voor hem? 
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Wandelen naar vlees of door geest 
Enkele praktische voorbeelden 
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Wandelen naar vlees vs. door geest 

Praktische voorbeelden 

Je fiets is gestolen 

 Je vlees (verstand): die zie je nooit meer terug 

 Geest: “Vraag mij”. (En Bert vond even later de fiets terug!) 
 

Je doet je dagelijkse werk 

 Je vlees (verstand): op basis van je opleiding, of routine. 

 Geest: Vraag Mij. “Geloof je dat ik meer van jouw werk afweet 
dan jij? “Gooi je net aan de andere kant uit”! 

 Voorbeeld studeren voor mondeling examen 

Je staat maandag vroeg op en je voelt je somber 

 Je vlees (gevoel): ik heb er geen zin in, voel me waardeloos 

 Geest: Dank u God dat ik één ben met U, innig geliefd, dat U mijn 
Papa bent. Dit word daarom een fantastische dag! 

 David sprak tegen zijn gevoel: “Prijs de Heer, mijn ziel!”(Ps. 104) 
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Wandelen naar vlees vs. door geest 

Praktische voorbeelden 
 

Na de kerkdienst tijdens de koffie komt weer niemand naar je toe om je te 
vragen hoe het gaat. 

 Je vlees (gevoel): niemand hier geeft om mij 

 Geest (Woord van God):Binnenin jou ben jij één met Mij (1Cor6:17), Ik hou net zoveel 
van jou als van Jezus (Joh. 17:23) Ik heb Mijn liefde in jouw hart uitgestort (Rom. 5:5), 
waardoor jij juist nu naar anderen kan afstappen om hen lief te hebben (1Joh4:19). 
 
 

Een collega, vriend of familielid zegt iets wat jou irriteert, bijv. ‘luisteren is niet 
jouw sterkste punt he?”. 

 Je vlees (gevoel): Geirriteerd “Alsof jij zo goed luistert”. Vrucht: ruzie 

 Vraag aan HG: los van de verkeerde vorm, zit er kern van waarheid in? 

 HG: Wil je groeien in het goed kunnen luisteren om ook op die manier mensen 
lief te kunnen hebben zoals Ik dat doe? 

 

Je krijgt een beter betaalde baan aangeboden 

 Verstand: Dit is betere baan, dus doen! Gevoel: goed: doen! 

 Geest: vraag Mij of je het moet doen. Check jouw vrede na bv week bidden. 

Kol. 3:15 – “De vrede van God heerse in uw harten” 
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Tot slot: 

 

Twee sleutels om door te geest   

te wandelen 
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Twee sleutels om door de geest te 

wandelen 

Geniet van Gods aanwezigheid bij alles wat je doet  

 

1. Begin je dag door dagelijks te danken en genieten van deze 

waarheid: 

 Jij (jouw geest) is 24/7 één met de persoon van de Heilige Geest 

 Jij (jouw geest) leeft 24/7 feestend met HG dat je een innig geliefd kind 

van God bent en “Papa” tegen God mag zeggen (Rom.8:15-16) 

 

2.  Werk dagelijks samen met de persoon van de HG waarmee jij één 

bent 

 Wees je continu bewust dat God met jou is 

 Betrek de hulp van de HG bij alles wat je doet (‘bidt voortdurend’) 
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