28. De Persoon en de functies van
de Heilige Geest

Kringleider

(Romeinen 8:76). Dus is de vrije wil van de natuurlijke
mens maar heel erg beperkt!

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER
1. De kringleden helpen geloven dat God Zichzelf
openbaart als de Vader, als de Zoon en als de Heilige
Geest. De Heilige Geest is God of Christus, die in ons
woont.
2. Ze helpen om de opdracht “wordt vervuld met de
Geest” te begrijpen.

Van nature kan geen mens God behagen. Van nature kan
zelfs geen enkel godsdienstig mens God op een manier
aanbidden die God aangenaam is (Romeinen 8:87)!
Alleen door bekering en geloof in het evangelie worden we
voor eens en voor altijd door God volkomen rechtvaardig
verklaard en hebben we voor eeuwig vrede met God
(Romeinen 5:18; 8:19).

I. AANBIDDING (14 min.)
1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, voor
bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het
luisteren naar zijn stem.

b. Belijden van zonden is een voorbereiding voor onze
voortgaande ontmoeting met God.
De Bijbel zegt: 1 Petrus 1:15-16.
15 16 Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals
Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers
geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

2. Meditatie.
Aanbidding is verootmoediging voor God door je zonden
te belijden.
Thema: Belijden van zonden aan God.

Ook de wedergeboren mens kan God niet op een manier
aanbidden die God aangenaam is, als hij weet dat er nog
dingen in zijn leven zijn die God mishagen.

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of
leg het in eigen woorden uit.

Wanneer een christen zonde doet, wordt hij niet meer
door God veroordeeld als ‘schuldig’ of ‘slecht’, want hij is
al voor eens en voor altijd rechtvaardig verklaard. Al zijn
zonden uit het verleden, heden en toekomst zijn al
volkomen verzoend.

a. Bekering van zonde is de absolute noodzakelijkheid voor
de eerste ontmoeting met God.
De Bijbel zegt, Hebreeën 12:29.
29 onze God is een verterend vuur!
Hebreeën 10:31.
31 huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de
levende God.

Verkeerd doen is dan niet het probleem van jou als
christen, maar een symptoom van je werkelijke
dieperliggende probleem, namelijk, scheiding van je
vertrouwelijke relatie met God en andere mensen.

God is heilig en actief vijandig tegen de zonde. Omdat wij
allemaal in zonden geboren worden (Psalm 51:71), zijn wij
van nature vervreemd van God, gescheiden van God
(Jesaja 59:1-22), vijanden van God (Romeinen 5:103) en
vijandig gezind tegenover God (Romeinen 8:74).

c. Belijden van zonden is berouw hebben over WIE wij
zijn.
Wanneer wij ons voorbereiden voor aanbidding, behoren
wij berouw te hebben over onze zonden, onze zonden te
belijden en ermee te breken. Dit is niet altijd een
aangename zaak, omdat af en toe radicale veranderingen
in ons leven moeten plaatsvinden.

Van nature zijn alle mensen een slaaf onder de wet van de
zonde en de dood (Romeinen 8:25). Van nature
onderwerpen mensen zich niet aan God en zijn Woord en
kan hij zich ook niet aan God en zijn Woord onderwerpen

Het eigenlijke probleem bij het belijden van zonden is
meestal dat wij berouw hebben over dingen die wij gedaan

1

Psalm 51:7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
2
Jesaja 59:1-2 1 De arm van de H E E R is niet te kort om te redden,
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – 2 jullie wangedrag is het dat
jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij
zich verborgen en wil hij je niet meer horen.
3
Romeinen 5:10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren
al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het
dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.
4
Romeinen 8:7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij
onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.
5
Romeinen 8:2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt,
heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
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6

Romeinen 8:7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij
onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.
7
Romeinen 8:8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet
behagen.
8
Romeinen 5:1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond
van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus
Christus.
9
Romeinen 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer
veroordeeld.
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hebben, in plaats van berouw hebben voor wie wij zijn
vooral in relatie tot God en dan in relatie tot andere
mensen! Jesaja zegt, Jesaja 6:5
5 Wee mij! Ik moet zwijgen, want IK BEN een mens met
onreine lippen.

wordt ziek, voelt zich depressief, ervaart geestelijke strijd
en voelt zich moedeloos.
Maar hij zegt ook dat wanneer hij zijn zonden belijdt, het
heel goede gevolgen voor hem heeft. God vergeeft hem,
red hem uit een stortvloed van moeilijkheden, bewaart
hem voor benauwdheid, geeft hem de vreugde van
bevrijding, leert hem de weg die hij moet gaan, geeft hem
goede adviezen en ware geborgenheid.

De tollenaar wilde zelfs niet omhoog kijken naar God,
maar sloeg zichzelf op de borst als een uitdrukking van
kwelling door diepe angst en zei, Lucas 18:13
13 God, wees MIJ zondaar genadig!

Johannes 1:9
9 Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en
rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen
van alle kwaad.

Ook wij horen een besef te hebben van onze zondige
natuur en dat een zondige gedachte, woord of daad een
tijdelijke scheiding van een vertrouwelijke relatie met God
veroorzaakt. Wanneer wij een zonde begaan, bedroeven
wij de Heilige Geest (Efeziërs 4:3010) en dat behoort ons
pijn te doen!

God vergeeft ons meteen wat wij gedaan hebben en
herstelt onze relatie volkomen!
3. Aanbidding.
Laat iedereen vandaag God in stilte aanbidden. Laat
iedereen God vragen om zijn of haar hart en leven te
doorzoeken en zijn vinger te leggen op wat Hem niet
behaagt. Laat iedereen zijn zonden in stilte belijden en
Gods volkomen vergeving accepteren.

De ontmoeting met een heilige God in aanbidding hoort
af en toe een persoonlijke crisis te veroorzaken. Het
belijden van onze zonden hoort af en toe een oprechte
innerlijke uitroep van pijn te zijn!
d. Belijden van zonden is ook berouw hebben over WAT wij
gedaan of niet gedaan hebben.
Het woord ‘belijden’ betekent letterlijk ‘hetzelfde zeggen’,
d.w.z. de zonde benoemen zoals God dat doet. Dan
belijden we niet onze zonde in het algemeen, maar
erkennen bv. dat we gelogen hebben, oneerlijk waren of
lui waren. Dan stemmen we in met wat God over onze
zonden zegt. Wanneer God zijn vinger op een rotte plek
in ons leven legt, dan noemen we het bij de naam en
erkennen dat God gelijk heeft.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)
Het thema voor deze bijeenkomst:
De Persoon en de functies van de
Heilige Geest.
Lees voor of leg uit.
1. Eén God.
Christenen geloven in één God, die Zichzelf geopenbaard
heeft als ÉÉN GODDELIJK WEZEN IN DRIE
‘PERSONEN’. Daarom worden de leerlingen van Jezus
ook gedoopt “in de naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest” (Matteüs 28:19).

David zegt in Psalm 32:3-1011 dat wanneer hij zijn zonden
niet belijdt, het slechte gevolgen voor hem heeft. Hij

Het woord ‘de naam’ is in het enkelvoud, niet in het
meervoud! Deze ÉNE NAAM van God maakt
onomstotelijk duidelijk dat er maar ÉÉN GOD IS, ÉÉN
GODDELIJK WEZEN.

10

Efeziërs 4:30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het
stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
11
Psalm 32:3-10 3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.
4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
5 Toen beleed ik u mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Stormt dan een vloed van water aan,
die zal hen niet bereiken.
7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9 Wees niet redeloos als paarden of ezels
die met bit en toom worden bedwongen,
dan zal geen kwaad je treffen.’
10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.

©Stichting Deltacursus, 2000-2010

Een illustratie over ‘water’ kan een hulp zijn, maar blijft
onvoldoende omdat de wezen van God ondoorgrondelijk
blijft en niet te definiëren is. Water is H2O. Water als
H2O heeft één ‘wezen’ en toch kunnen wij H2O onderscheiden als ‘een gas’ (stoom), ‘een vloeistof’ (water), of
‘een vaste stof’ (ijs).
2. Een innerlijke onderscheiding binnen de eenheid
van het goddelijke wezen.
De uitdrukking ‘persoon’ (Grieks: hupostasis) vertegenwoordigt niet wat wij onder ‘een individu’ verstaan, maar
is een aanduiding dat er een innerlijke onderscheiding
bestaat binnen de éénheid van het goddelijke wezen.

2

Kringleider 28

De éne ware en levende God is niet alleen de ondoorgrondelijke God die ver boven ons mensen verheven is, maar
ook ‘de God met ons’ die onder ons mensen kwam
wonen. Hij is de God die nu in de harten van zijn mensen
werkt en woont.

Deze innerlijke onderscheiding in het wezen van God
wordt aan ons geopenbaard zelfs al kunnen wij het met
onze menselijke verstand niet vatten. Hebreeën 1:3 zegt
dat Jezus Christus ‘de exacte afbeelding’ (Grieks:
‘charaktèr’) van ‘het echte wezen’ van God is. Hij is ‘de
wezenlijke aard of essentie of natuur’ (Grieks: ‘hupostasis’)
van God.

3. Hetzelfde goddelijke wezen.
De drie onderscheidende aarden: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, hebben alle drie één en hetzelfde goddelijke
wezen:
a. Daarom wordt ‘de tweede persoon’ van het goddelijke
wezen, Jezus Christus, ook genoemd ‘GOD met ons’
(Matteüs 1:2319) of ‘de Zoon van GOD’ (Johannes
1:1820), of zelfs ‘GOD’ (Hebreeën 1:8-921) en zegt de
Bijbel ook dat DE VOLHEID VAN DE GODHEID
in Jezus Christus lichamelijk woont (Kolossenzen
2:922).
b. Daarom wordt ‘de derde persoon’ van het goddelijke
wezen, de Heilige Geest, ook genoemd “de Geest van
GOD”, “de Geest van CHRISTUS” of “CHRISTUS
in u” (Romeinen 8:9-1023) en zelfs “GOD” (Handelingen 5:3-424).

Het goddelijke wezen heeft in Zichzelf drie
onderscheidende ‘aarden, essenties of naturen’:
a. De Vader is God die in de hemel woont. De gelovigen
horen tot zijn familie en bidden tot Hem.
b. De Zoon is God die de menselijke natuur bij zijn goddelijke natuur aangenomen heeft en in de geschiedenis
onder de mensen gewoond heeft. Hij is de Middelaar
van Gods openbaring en is de zichtbare afbeelding van
de onzichtbare God (Kolossenzen 1:1512). Hij is ook
de Middelaar van Gods werk in de schepping, de verlossing en het oordeel. En Hij is ons Vertegenwoordiger bij God de Vader in de hemel (1 Johannes 2:213;
Hebreeën 9:2414)
c. De Heilige Geest is God die Christus op aarde vertegenwoordigt (Johannes 14:1815; 16:13-1516) en in de
lichamen van christenen (1 Korintiërs 6:19-2017) en in
de Gemeente (Efeziërs 2:21-2218) woont. Hij past de
verlossing die Jezus verworven heeft toe in de levens
van de gelovigen.

Hoewel het wezen van deze éne God ondoorgrondelijk
blijft voor de mens, mogen wij een persoonlijke en
vertrouwelijke relatie met God de Vader hebben door
Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest.

19

Matteüs 1:23 De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men
zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met
ons’.
20
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon,
die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen
kennen.
21
Hebreeën 1:8-9 8 Maar tegen de Zoon zegt hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.
22
Kolossenzen 2:9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk
aanwezig,
23
Romeinen 8:9-10 9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de
Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat
leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 10 Als
Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar
de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent
aangenomen.
24
Handelingen 5:3-4 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je
door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een
deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4 Je had het
immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je
met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield
om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.

12
Kolossenzen 1:15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
13
1 Johannes 2:1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht
een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger
(vertegenwoordiger) bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
14
Hebreeën 9:24 Christus is immers niet binnengegaan in een
heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van
het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor
ons pleit.
15
Johannes 14:18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie
terug.
16
Johannes 16:13-15 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer
hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens
zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken
wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft,
zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik
gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.
17
1 Korintiërs 6:19-20 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is
van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God,
en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald,
dus bewijs God eer met uw lichaam.
18
Efeziërs 2:21-22 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor
steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u
samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
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g. Wat betekent de opdracht ‘wordt vervuld met de
Heilige Geest’?
h. Hoe wandelt een christen door de Geest?

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)
Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

2. Toewijding
Onderzoek jezelf of overweeg de volgende vraag en schrijf
je antwoord op in je map.
Efeziërs 5:18 zegt: “Bedrink u niet, want dat leidt tot
uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen.
“Ben je vervuld met Gods Geest? Welk terrein in je leven
behoor je nu over te geven aan het beheer van de Heilige
Geest?”

Thema: De Persoon en de functies van de Heilige
Geest
Dag 1

Ezechiël 36:25-27.
De belofte van de Geest in het Oude Testament.

Dag 2

Johannes 7:37-39.
De belofte van de Geest in het Nieuwe
Testament.

Dag 3

Handelingen 2:1-11.
De uitstorting van de Geest.

Dag 4

Titus 3:4-8.
De wedergeboorte door de Geest.

Dag 5

Handelingen 11:14-18
De doop met de Geest.

Dag 6

Efeziërs 5:15-21.
De vervulling met de Geest.

3. Persoonlijke uitwisseling
Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn
leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand
moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)
1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

Dag 7BS Galaten 5:16-26.
De vrucht van de Geest.
Dag 8

Romeinen 12:3-8.
De gaven van de Geest.

Dag 9

Romeinen 8:1-17.
Het leven door de Geest.

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.
Verduidelijk het memorisatievers.
DE FUNCTIES VAN DE HEILIGE GEEST
Johannes 16:8

Dag 10 1 Korintiërs 6:13-20.
Je lichaam is een tempel van de Geest.

Wanneer Hij komt
zal Hij de wereld duidelijk maken
wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)
Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.

Johannes 16:8 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

1. Bespreking studie
Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de
onderstaande vragen:

Thema: De vrucht van de Heilige Geest.

Thema: De Persoon en de functies van de Heilige
Geest.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

1. Bijbelstudie.

Galaten 5:13-26.

a. Wie is de Heilige Geest in God de Drie-eenheid?
b. Wie is de Heilige Geest met betrekking tot Jezus
Christus?
c. Wat zijn de belangrijke werken van de Heilige Geest
in individuele mensen?
d. Wat zijn de belangrijke werken van de Heilige Geest
in de christelijke gemeente?
e. Wat zijn de belangrijke werken van de Heilige Geest
met betrekking tot het zendingswerk van de
christelijke gemeente?
f. Wat betekent de uitdrukking ‘doop met de Heilige
Geest’ in de Bijbel?
©Stichting Deltacursus, 2000-2010

13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen (HSV: alleen niet tot de vrijheid die gelegenheid
geeft aan het vlees), maar dien elkaar in liefde, 14 want de
hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als
uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt (HSV: bijt en
opeet), pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt
verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest,
dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten (HSV:
Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het
vlees niet vervullen). 17 Wat wij uit onszelf najagen is in
strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd
4
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5:17. Het feit dat de Geest tegenover je oude natuur (het
vlees) in je lichaam en leven staat (Galaten 5:17) en het
feit dat de wet van de zonde in je ledematen strijd voert
tegen de wet van je verstand en je tot een krijgsgevangene
maakt (Romeinen 7:2327) (dus dat jij geestelijke strijd
ervaart), is een bewijs dat je wedergeboren bent!

met onszelf (HSV: Want het vlees begeert tegen de Geest
en de Geest tegen het vlees). Het een gaat in tegen het
ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet
onderworpen aan de wet.
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt (HSV: Het is duidelijk wat de werken van het vlees
zijn): ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij
en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede,
gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich
aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan
het Koninkrijk van God.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde (HSV:
blijdschap) en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof (HSV: trouw), 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie
Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur (HSV:
het vlees) met alle hartstocht en begeerte aan het kruis
geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we
dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst (HSV:
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook in het spoor
van de Geest gaan). 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan
(HSV: met eigendunk) de voet dwarszetten en elkaar geen
kwaad hart toedragen (HSV: elkaar niet uitdagen en
benijden).

De geestelijke strijd bestaat uit het besef dat je het goede
wat je wenst te doen, niet altijd doet, terwijl je het kwade
wat je niet wenst te doen soms wel doet (Romeinen
7:1928). Je houdt van Gods morele wet en tegelijkertijd
heb je een afkeer van het kwade (zonde) dat nog in je
woont (Romeinen 7:15,2029).
5:18. Iedere wedergeboren christen wordt door de Geest
geleid (vgl. Galaten 5:1,13). Hij is niet ‘onder de wet’. Hij
leidt niet meer een leven waarin hij probeert om door het
houden van de wet door God gerechtvaardigd te worden.
Daarom leidt hij ook niet meer een leven van
aanhoudende nederlagen, verslavingen, vloeken en
geestelijke onmacht (vgl. 1 Korintiërs 10:1330; Galaten
3:1031; Romeinen 6:632).
Wedergeboren christenen blijven wel onder de ‘morele
wet’ (de 10 geboden), niet als iets waardoor zij
gerechtvaardigd (verlost) zouden kunnen worden, maar als
Gods regel hoe zij als verloste (gerechtvaardige) mensen
behoren te leven.

2. Nadruk.
a. De Heilige Geest is niet een onpersoonlijke kracht,
maar een Persoon met wie je een relatie hebben kunt.
b. Het is belangrijk te wandelen door de Geest.

5:19-21. Dit zijn voorbeelden van uitingen van de zondige
natuur zonder de Heilige Geest (HSV: de werken van het
vlees):
a. Ontucht (HSV: overspel).
Het Griekse woord (porneia) betekent seksuele
immoraliteit in alle vormen. Lees de uitleg van 1
Tessalonicenzen 4:3b in les 26.
b. Zedeloosheid (HSV: hoererij en onreinheid).
Het Griekse woord (akatharsia) betekent onreinheid,
het tegenovergestelde van heiligheid. Het houdt
verband met onnatuurlijke en seksuele verdorvenheid.

3.Uitleg voor de kringleider.
5:13. ‘Vrijheid’ is niet doen wat je wilt, maar doen wat je
behoort te doen (wat God wil dat je doet). Ware vrijheid
van zonde en je oude natuur (het vlees) is gebondenheid
aan Jezus Christus (Johannes 8:32-3625). Er bestaat niet
zoiets als absolute vrijheid waarin je los bent van allen en
alles. De grondbetekenis van het woord ‘zonde’ is
onafhankelijkheid (los zijn) van God.
5:16. We hebben de verantwoordelijkheid om te wandelen
in afhankelijkheid van de heerschappij van de Geest en de
verantwoordelijkheid om niet toe te geven aan het begeren
van de vleselijke natuur, maar het door de Geest te doden
(Romeinen 8:1326).

27

Romeinen 7:23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij
voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt
van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft.
28
Romeinen 7:19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik
wil vermijden, het kwade, dat doe ik.
29
Romeinen 7:15,20 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat
ik wil, ik doe juist wat ik haat.
20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet
zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst.
30
1 Korintiërs 10:13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet
voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u
boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de
uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
31
Galaten 3:10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want
er staat geschreven: ‘Vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek
van de wet bepaalt.’ (vgl. Jakobus 2:10)
32
Romeinen 6:6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem
gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we
mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

25
Johannes 8:32-36 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we
zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd
zullen worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet
voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus
wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
26
Romeinen 8:13 Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult
u leven.
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c. Losbandigheid.
Het Griekse woord (aselgeia) betekent immorele
perversiteit en grenzeloze excessen (verslaving aan
zingenot als bv. te veel eten en drinken, verslaving aan
een bepaalde genre muziek en bands, verslaving aan
spullen kopen, verslaving aan sport, enz).
d. Afgoderij.
Het Griekse woord (eidololatreia) houdt verband met
het dienen van afgoden en het raadplegen van orakels
(godsspraken die voorkomen in niet-christelijke
boeken en valse profeten).
e. Toverij.
Het Griekse woord (farmakeia) betekent magie en
houdt verband met het mengen van vergif, drugs,
toverformules en amuletten.
f. Vijandschap.
Het Griekse woord (exthrai) betekent haat en
vijandschap.
g. Tweespalt (HSV: ruzies).
Het Griekse woord (eris) betekent onenigheid en
ruzie.
h. Jaloezie (HSV: afgunst).
Het Griekse woord (zèlos) houdt verband met streven
naar wat een ander persoon is, bezit of bereikt heeft.
i. Woede (HSV: woede-uitbarstingen).
Het Griekse woord (thumoi) betekent uitbarstingen
van boosheid of woede.
j. Gekonkel (HSV: egoïsme).
Het Griekse woord (eritheia) betekent zelfzuchtige
ambitie en een zelfzuchtig streven naar een sociale,
politieke of geestelijke positie, vooral door oneerlijke
methoden.
k. Geruzie (HSV: tweedracht).
Het Griekse woord (dichostasia) houdt verband met
tweedracht veroorzaken.
l. Rivaliteit (HSV: dwalingen in de leer).
Het Griekse woord (hairesis) betekent eerst een school
van denken, een partij, een sekte, en dan dwalingen in
de christelijke leer.
m. afgunst.
Het Griekse woord (fthonos) houdt verband met
misgunnen en met tegenzin geven.
n. Braspartijen (HSV: dronkenschap ).
Het Griekse woord (methai) betekent uitspattingen
m.b.t. dronkenschap.
o. slemppartijen (HSV zwelgpartijen). Het Griekse woord
(komoi) betekent overdadige eet- en drinkpartijen,
uitspattingen m.b.t. feesten.
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5:22. De verschillende manifestaties van de Heilige Geest
in je nieuwe en wedergeboren natuur zijn:
a. geestelijke eigenschappen als liefde, blijdschap en vrede,
b. sociale deugden als lankmoedigheid (geduld),
vriendelijkheid en goedheid
c. en deugden in 3 relaties:
trouw tegenover God, zachtmoedigheid tegenover
andere mensen en zelfbeheersing in jezelf (Romeinen
8:9-1633).
d. zachtmoedigheid. Het Griekse woord (prautes)
betekent zacht van gemoed, niet geneigd tot
heftigheid, zich gemakkelijk schikkend en
bedachtzaam zijn, rekening houdend met de andere.
e. zelfbeheersing. Het Griekse woord (engkrateia)
betekent innerlijke kracht, het bedwingen van driften
en hartstochten en zich onthouden van verkeerde
dingen.
5:23. Tegen zulke mensen is de wet niet. Tegen de
deugden, bewerkt door de Heilige Geest, bestaat er geen
wet. Het is dus een aansporing om deze deugden
(vruchten van de Geest) te beoefenen en zodoende de
ondeugden (verdorvenheden van het ‘vlees’, de oude
natuur) uit te wissen. Christenen zijn niet gericht op de
uitingen van hun oude natuur, maar op Christus in hen,
die de vrucht van de Geest in hen bewerkt (Romeinen
7:2534; Galaten 5:16,18,25).

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)
Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.
33
Romeinen 8:9-16 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest,
want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door
de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 10 Als Christus
echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest
schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.
11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u
woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent,
levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door
onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter
uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de
Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de
Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de
Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat
wij Gods kinderen zijn.
34
Romeinen 7:25 God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met
mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn
natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.
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