De Heilige Geest: jouw werkelijkheid, nav Rom. 8:1-17
1. Vers 1-4; Wet tegenover wet
a. De wetmatigheid van de zonde en de dood
i. Wat is wetmatigheid? Natuurwet onontkoombaar. Vicieuze cirkel
ii. Joh. 3:6: Wat uit het vlees geboren is, is vlees
iii. Je kunt bidden, kerk gaan, evangeliseren; vlees blijft vlees
iv. Paulus als vrome jongen gebonden in zonde…
b. Wet doorbreekt wetmatigheid niet
i. Rom. 3:20; wet verbetert ons niet
ii. MRI geneest kwaal niet, brengt alleen aan het licht
c. Wet tegenover wet
i. Magneet heft de zwaartekracht niet op
ii. Dit is echte bevrijding; ik hoef niet meer te zondigen…
d. Het recht der wet wordt vervuld
i. Ez. 26:27; Jer. 31:31; Rom. 7:22: wet in ziel geschreven
ii. Wet is onopgeefbaar; wordt niet afgeschaft.
iii. Wet is uitdrukking van Gods karakter ipv set regels
iv. Vgl. Ef. 2:10: wat vrede heeft elk die Uwe wet bemint.
v. er is antinomisme + wetticisme
2. Vers 5-8: vlees tegenover Geest
a. Rom. 8:7: treffende tekst in Gods gemeente
i. Het is al radicaal dat tegenstelling vlees – Geest buiten het geloof.
b. In relatie met Rom. 7:14-26
i. Gal. 5:17: vlees begeert tegen de Geest.
ii. in eerste bekering menen oude mens voorbij
iii. optimisme leidt tot frustraties
iv. Ik ben geneigd tot alle kwaad.
v. Wie meent geestelijk, is vleselijk. Wie weet vleselijk, is geestelijk
vi. ik hoef niet volmaakt te zijn om echt christen te zijn
vii. Hoe meer Geest, hoe meer gevoelig voor vlees.
c. Rijmpje: Rom. 6 de les, Rom. 7 het leven, Rom. 8 de kracht
i. Niet verschillende fasen, maar tegelijkertijd.
ii. geheim in 2 Kor. 12: Als ik zwak ben, ben ik machtig
3. Vers 9-12: inwoning van de Geest
a. Hoofdstuk vanuit verband ‘in Christus’
i. Rom. 8:37: In Christus meer dan overwinnaars.
b. Rom. 8:9: zonder de Geest zijn we zonder Christus
i. Paulus zegt dit in gemeente van bewust gelovigen
ii. Er is onderscheid tussen inwoning Geest in gemeente en in gelovige
c. Het is een geweldig mysterie dat de HG in ons woont
i. HG werkt niet als chirurg aan ons
ii. HG brengt niet slechts een bezoek
iii. Heilige Geest in mijn onheilig hart?
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4. Vers 11: Geest maakt levend
a. Levendmaking door Geest niet alleen geestelijk
i. Opstanding door de HG
ii. Werk HG niet alleen in dit leven.
iii. Alle zintuigen in dienst JC
iv. Geest-elijk lichaam opgewekt.
b. Tegenover vergeten van de opstanding. Denk aan 1 Kor. 15: spil van geloof
i. Zo verlossingswerk JC volkomen
ii. Gen. 2:17; dood door de zonde in de wereld eindelijk teniet.
iii. Geen tegenstelling ziel en lichaam; aanrommelen lichaam
iv. Lichaam is gekocht door JC
c. Joh. 5:24: door geloof nu reeds delen in eeuwige opstandingsleven
i. Dit leven is effectief in ons.
ii. We zijn vreemdelingen, Fil. 3:20
d. Zo bloeit de hoop op.
5. Vers 13: De Geest en wij
a. Paradox: wij doden werkingen van het lichaam + door de HG
i. Alleenwerkzaamheid HG + mens ingeschakeld
ii. In Christus zijn we al gestorven, Rom. 6:4
iii. Omdat oude mens dood is, doden we.
b. Doden is radicaal; niet wegstoppen, reformeren.
i. In OT mocht geen vijand blijven leven
ii. Vijand die wij niet doden, zal ons doden
c. Afsterven oude mens hoort er helemaal bij, vgl. HC 88-90
d. Wat is doden werkingen van lichaam?
6. Vers 14: De leiding van de Geest
a. Een van grootste geheimen;
b. Geest van schepping, menswording, opstanding leidt mij…
c. Hoe nodig: misleid door media en cultuur, verstand en gevoel
d. Eigen leiding opgeven… wat een troost als ik mijzelf alleen kan misleiden
e. HG leidt mij ook als ik denk van niet; dieper dan diepste bewustzijn
f. Leiding heeft iets in zich van lieflijkheid, geen geweld of forceren
g. Leiding in kennis eigen hart, hart Christus
h. Gedachtenleven, begeerteleven, fantasieleven
7. Vers 15: Geest-elijke adoptie
a. In OT alles onder sluier van slavernij
i. Slavernij sterk woord: Noord-Korea… bij wijze van contrast
ii. Adoptie is nog rijker dan geen slaaf zijn. In positie Zoon….
iii. Adoptie is een hogere positie dan knecht/lakei/engel
iv. Adoptiekind niet tweederangs bij God…
v. Wie meer blij; Vader of verloren zoon?
b. Wij roepen; vgl. Gal. 4:6; Geest roept
i. Meedoen met relatie in God
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ii. Roepen is intens; in nood Vader roepen
1. JC niet op berg verheerlijking, maar in Gethsemane (Mk 14:36)
2. Denk aan Vaderlijk mededogen,
3. Vader waakt in slaap
4. Geeft van meet af verwachting in gebed.
iii. Zonder de Geest geen vrijmoedigheid
iv. Zou Vader bepleiten eerst aantal jaren ‘meneer’?
8. Vers 16: Geest getuigt
a. Denk aan een rechtbank tegen aanklachten
b. Niet ‘getuigde’, maar voortduur.
c. God getuigt >> duivel
9. Vers 17: lijden en heerlijkheid
a. Volgende verzen werken lijden uit
b. Rom. 8:20: schepping onvrijwillig aan sterfelijkheid onderworpen
c. Rom. 8:21: hele (onbezielde) schepping gericht op bevrijding
d. Rom. 8:22: ganse schepping zucht
e. Rom. 8:23: verwachten adoptie, is opstanding lichaam
f. Rom. 8:26: Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen
W. van Vlastuin, verdiepingsconferentie, 9 september 2017 te Putten.
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