Contrast tussen de persoon gedomineerd door het vlees en de
persoon geleid door de Heilige Geest – Romeinen 8:1-14
Twee categorieën
DE PERSOON
GEDOMINEERD DOOR HET VLEES
“zij die naar het vlees zijn” (Rom.8:5)

DE PERSOON
GELEID DOOR DE GEEST
“zij die naar de Geest zijn” (Rom. 8:5)

Twee domeinen
“IN HET VLEES” (Rom. 8:8)

“IN DE GEEST” (Rom. 8:9)

Twee geestelijke toestanden
“Die is niet van Hem” (Rom. 8:9)

Die is van Hem. (Hij is een christen)

Twee geboorten
Uit het vlees geboren (Joh. 3:6)
(Door natuurlijke geboorte)

Uit de Geest geboren (Joh. 3:5-6)
(Wij zijn in de Geest door wedergeboorte)

Twee denkrichtingen
Bedenkt de dingen van het vlees
(Rom. 8:5-7)

Bedenkt de dingen van de Geest
(Rom. 8:5 en zie Kol. 3:1-2; Matt. 16:23)

Huidige toestand
Dood (Rom. 8:6, geen relatie met God).
Kunnen God niet behagen( Rom. 8:8)

Leven en vrede (Rom. 8:6)
Leven in den dode wereld

Toekomstige toestand
Dood (Rom. 8:13)
(Zie Galaten 5:19-21)

Opstandingsleven
(Rom. 8:11, 13)
Huidig bezit

Hij heeft niet de Geest (Rom. 8:9)

Hij heeft de Geest (Rom. 8:9)

Relatie tot de Wet
Wetteloos (Rom. 8:7). Kan zich niet
onderwerpen aan de Wet van God

De rechtvaardige eis van de Wet
is vervuld in ons (Rom. 8:4)

Relatie met God
Een vijand (Rom. 8:7 en vgl. Rom. 5:10)

Een zoon (Rom. 8:14, “kind” HSV)

Leiding
Geen bovennatuurlijke leiding (Rom. 8:14)

Geleid door de Geest (Rom. 8:14)

De persoon zijn plicht
Verplicht om naar het vlees te leven (Rom.
8:12). Hij kan niet op een andere manier
leven. “Wat uit het vlees geboren is, is
vlees” (Joh. 3:6). Hij wordt gedomineerd
door de zondige natuur, geërfd van Adam

Door de Geest de daden van het lichaam
doden (v. 13). POSITIONEEL is dit reeds
gedaan (Galaten 5:24) maar naar de
ERVARING moet dit gedaan worden door
geloof (Kol. 3:5; Rom. 6:6, 11; enz.).

Zie verder de bespreking van Romeinen 8: http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1

