


27. Het VLEES
vs

De GEEST



Wat is het vlees?

- Het is het tegenovergestelde van de Geest
- Het vlees is onze “oude zondige ik”

- Het vlees is het lichaam van zonde dat de werken van het kwaad 
wil doen

- Het is gekruisigd met Christus!

Wie is de Geest?

- De Geest van God en Jezus Christus
- De Geest van zoonschap (Johannes 3)

- De Helper die ons helpt te geloven, heilig te leven en de Gever van 
wijsheid. kracht en openbaring

- De Geest zorgt ervoor dat we in goddelijke apage liefde wandelen 
en de werken van het vlees niet zullen volbrengen 



Je BENT GEEST, je HEBT EEN ZIEL en je LEEFT in een LICHAAM

De GEEST is wat je bent. Het is jouw essentie.
De ZIEL is hoe je bent. Het zijn jouw gedachten, wil en emoties. Je hebt een ZIEL.
Het LICHAAM is het vat dat reageert op de ziel.



Wat zijn de werken van het vlees?

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, 
namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 

losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, 
ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, 
onenigheid, afwijkingen in de leer, 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. 

Galaten 5:19-21 HSV



Wat zijn de werken van de Geest?

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt 
de wet zich niet. 

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met 
zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij 

door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest 
wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk 

worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
Galaten 5:22-26 HSV



De Geest is sterk, het vlees is zwak

En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend 
aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur 

met Mij waken? Waak en bid, opdat u niet in 
verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het 

vlees is zwak.
Mattheüs 26:40-41 HSV

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft 
geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn 

geest en zijn leven.
Johannes 6:63 HSV



Er woedt een strijd strijd tussen vlees en Geest!

Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben 
vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk 
teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, 

dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat 
doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. 

Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, 
maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in 

mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. 
Immers, het willen is er bij mij wel , maar het goede 

teweegbrengen, dat vind ik niet.



Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat 
ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, 

breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij 
woont. Ik ontdek dus deze wet in mij : dat, als ik het goede 

wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. 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.

Romeinen 7:14- 25 HSV



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

vlees te leven. 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. 

Romeinen 8:12-13 HSV



Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet 
tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar 

dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in 
één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, 
pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. 

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de 
begeerte van het vlees niet volbrengen. 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. 

Galaten 5:13-17 HSV



Wat je zaait in de Geest of in het vlees zal je ook oogsten

Dwaal niet: God laat niet met Zich 
spotten, want wat de mens zaait, zal hij 

ook oogsten. 

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit 
het vlees verderf oogsten; maar wie in de 
Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige 

leven oogsten.
Galaten 6:7 - 8 HSV



Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik 
word door God verzocht. God immers kan niet 

verzocht worden met het kwade en Hijzelf 
verzoekt niemand. 

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door 
zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en 

verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht 
is, baart ze zonde, en wanneer de zonde 

volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn 
geliefde broeders!

Jakobus 1:13-16 HSV



Reken daarom af met je aardse verlangens. Je moet die doden! Ik 
bedoel dit:Ga niet meer met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe 

geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Wees niet 
langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. 

God straft de mensen die deze dingen wél doen. Vroeger deden jullie 
die dingen ook. Jullie leefden er in. Maar nu moeten jullie dat allemaal 

wegdoen. 

Ook boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden 
moeten jullie wegdoen. Lieg niet meer tegen elkaar, want jullie 

hebben je oude 'ik' met zijn oude manier van doen weggedaan. Jullie 
zijn nieuwe mensen geworden. En jullie zullen steeds verder 

volmaakt worden, totdat jullie helemaal op jullie Maker lijken.
KOLOSSENZEN 3:5 - 10 BasisBijbel

Wandel in de Geest en niet in de aardse verlangens van de vlees!



Leg je oude mens af en volhard de wedloop in de Geest tot het einde

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u 
Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent 

onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk 
dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de 

oude mens aflegt, die te gronde gaat door de 
misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in 

de geest van uw denken, en u bekleedt met de 
nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van 
God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en 

heiligheid.
Efeze 4:20-24 HSV



Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel 
en ik vecht zó met de vuist dat ik niet 

maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen 
mijn lichaam op harde wijze en maak 

het dienstbaar, opdat ik niet misschien, 
na anderen gepredikt te hebben, zelf 

verwerpelijk word.
1 Korinthe 9:26-27 HSV
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