Het leven door de Geest
1Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus
zijn.
1Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld.
Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de
manier die je 'ik' wil.
2Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus
vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
2Want doordat jullie bij Hem horen, heeft 'de wet van de Geest' die
levend maakt, jullie vrijgemaakt van 'de wet van het kwaad' die
doodt.
3Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het
vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan
dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in
het vlees,
3De wet [ van Mozes ] kon de vriendschap tussen God en de mensen
niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet
kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het
kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen.
Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo'n
mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het
kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad
overwonnen [ doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God ].
4opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het
vlees wandelen, doch naar de Geest.

4Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Want wij
leven niet meer op de manier die ons oude 'ik' wil, maar op de
manier die de Geest wil.
5Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het
vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de
Geest.
5De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen wat ze zelf
willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op
de manier die de Geest wil.
6Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid
van de Geest is leven en vrede.
6De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, komen uiteindelijk uit
bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden,
krijgen leven en vrede.
7Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God;
want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan
dat ook niet:
7Mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen precies het
tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van
God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze
ook niet.
8zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
8Daarom geniet God niet van zulke mensen.
9Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans,
indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest
van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

9Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie 'ik,' maar door de
Geest. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest
van Christus niet in je woont, ben je niet van God.
10Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de
zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
10Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat het
in de macht van het kwaad is. Maar je geest ontvangt leven, doordat
God je heeft vrijgesproken van alle schuld.
11En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft
opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door
zijn Geest, die in u woont.
11Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en
weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook
júllie sterfelijke lichaam weer levend maken.
12Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het
vlees, om naar het vlees te leven.
12Daarom, broeders en zusters, hoeven we niet langer te doen wat
ons oude 'ik' wil.
13Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien
gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
13Als jullie alleen maar doen wat je oude 'ik' wil, zullen jullie sterven.
Maar door de Geest kunnen jullie de verlangens van je oude 'ik'
overwinnen. Als jullie je door Hem laten leiden, zullen jullie leven.
14Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen
Gods.

14Iedereen die door Gods Geest wordt geleid, is een kind van God.
15Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw
te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap,
door welke wij roepen: Abba, Vader.
15Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie
maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot
kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem [ vol
vertrouwen ]: "Lieve Vader!"
16Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
16Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we
kinderen van God zijn.
17Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen
van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij
delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
17En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven
hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel
lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen
als Hij Jezus gegeven heeft.

