
Eenvoudig christelijk | Handout 11 | Leven door de Geest 
 
(A) Waaraan denk jij bij de ‘wet’? Hoe zie je de relatie tussen de wet en de Geest? 
 
 
 
 
 
 
 
(B) In hoofdstuk 10 brengt Tom Wright opnieuw de vijf begrippen ter sprake die hij 
introduceerde in het hoofdstuk over Israël (hoofdstuk 6). Hij sprak daar over een 
veelvoud aan manieren waarop we kunnen denken en spreken over het 
samenkomen van hemel en aarde (blz. 85): Sjechina (Aanwezigheid), Thora, Woord, 
Wijsheid en Geest. Daarnaast gebruikte hij ook deze, deels overlappende vierslag: 
koning, tempel, Thora, nieuwe schepping. In hoofdstuk 10 verbindt hij het werk van 
de Geest (nadat hij dat in hoofdstuk 9 heeft gedaan met de tempel) met de Thora, het 
Woord en de Wijsheid. Zo smeedt Wright als het ware een ‘begrippenapparaat’ 
waarin we ons geloof in en onze ervaring van de heilige Geest handen en voeten 
kunnen geven. 
 
(C) De Geest en de Thora. Het Feest van de Geest (Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen) valt in de Joodse 
traditie samen met de feestdag ‘Vreugde der Wet’ (Simchat Thora). Wat deze wet (het wegwijzende woord van 
God) bedoelde, wordt nu gerealiseerd door de Geest van God. Tom Wright, schrijvende over het Pinksterfeest 

van Handelingen 2: “Nu, vijftig dagen later, is Jezus opgenomen in de ‘hemel’, in Gods 
dimensie van de werkelijkheid; maar net als Mozes komt hij weer naar beneden om 
het vernieuwde verbond te bekrachtigen en die manier van leven te geven, 
geschreven niet op steen maar op mensenharten, waardoor Jezus’ volgelingen 
dankbaar kunnen laten zien dat zij zijn volk zijn” (blz. 120) 
 

 Lees onderstaande Bijbelteksten en ontdek hoe de wet en de Geest zich tot elkaar verhouden. 
 

Ezechiël 36: 24-28 Ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je 
eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, 
van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je 
lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat 
jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je 
voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 
 
Romeinen 8:1-4 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in 
Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in 
staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de 
zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de 
zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet 
langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. 
 
Galaten 5:13-17 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 
eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar 
wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 
Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. 

 
 
(D) De Geest en het Woord. De eerste leerlingen van Jezus “ontdekten dat het vertellen van dit verhaal (het 
evangelie van Jezus) macht uitoefende, een macht die ze in de regel verbonden met de Geest, maar waar ze vaak 
eenvoudigweg naar verwezen als naar het Woord: ‘Vervuld van de heilige Geest spraken ze vrijmoedig het 
Woord van God’; ‘het Woord vn God vond steeds meer gehoor’; ‘het Woord van God verspreidde zich en vond 
steeds meer gehoor’; ‘zo zegevierde het woord van de Heer en vond steeds meer gehoor’ (Handelingen 4:31, 
6:7, 12:24, 19:20)” (blz. 121). 



 
 Wat leer je uit onderstaande Bijbelteksten over de Geest en het Woord? 

 
2 Timoteüs 3:16-17 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te 
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een 
dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 
 
1 Tessalonicenzen 1:5 Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar 
ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. 
 
1 Korintiërs 4:20 Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. 

 
(E) De Geest en de Wijsheid. “Zoals in Spreuken, is deel van waar het bij de Wijsheid om gaat dat je haar nodig 
hebt om een volledig, echt menselijk leven te leiden. Ze is niet een wijsheid ‘van deze eeuw’, dat wil zeggen een 
wijsheid van de huidige wereld en de manier waarop zij de dingen ziet. (…) God heeft ons toegang gegeven tot 
een nieuw soort wijsheid, door de Geest” (blz. 122). 
 

 Wat leer je uit onderstaande Bijbelteksten over de Geest en de Wijsheid? 
 

Spreuken 8:1-11 
1 Roept Wijsheid niet, 
laat Inzicht haar stem niet horen? 
2 Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel 
langs de weg, 
bij het kruispunt van de wegen. 
3 Bij de poorten van de stad, bij de ingang, 
bij de toegangswegen klinkt haar stem: 
4 ‘Mensen, tot jullie roep ik, 
ik richt mij tot iedereen. 
5 Onnozele mensen, word toch eens verstandig, 
dwazen, denk eens na! 
6 Luister, ik vertel je waardevolle dingen, 
mijn woorden zijn oprecht. 
7 Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, 
mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. 
8 Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, 
niets is vals en krom. 
9 Wie inzicht heeft vindt ze duidelijk, 
ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft 
verworven. 
10 Stel mijn lessen boven zilver, 
mijn kennis boven zuiver goud. 
11 Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, 
alles wat je ooit zou kunnen wensen 
valt bij wijsheid in het niet.’

1 Korintiërs 2:6-8 en 11-13 
6 Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie 
volwassen is in het geloof. Het is echter niet de 
wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, 
die ten onder zullen gaan. 7 Waar wij over 
spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, 
een wijsheid waarover God vóór alle tijden 
besloten heeft dat wij door haar zouden delen in 
zijn luister. 8 Geen van de machthebbers van deze 
wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar 
wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die 
deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. - Wie 
is in staat de mens te kennen, behalve de geest 
van de mens? Zo is alleen de Geest van God in 
staat om God te kennen. 12 Wij hebben niet de 
geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die 
van God komt, opdat we zouden weten wat God 
ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13 
Daarover spreken wij, niet op een manier die ons 
door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de 
Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke 
met het geestelijke. 
 
Kolossenzen 2:2-3 
Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde 
bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van 
allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van 
Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van 
wijsheid en kennis verborgen liggen. 

  
(F) De Geest is de Geest van spiritualiteit. Over christelijke spiritualiteit zegt Wright twee belangrijke dingen: 
 

1. “Christelijke spiritualiteit combineert een besef van de ontzagwekkendheid en majesteit van God met 
een besef van zijn intieme aanwezigheid” (blz. 123); 

2. “Christelijke spiritualiteit bevat gewoonlijk een mate van lijden. (…) Zij die Jezus volgen 
zijn geroepen om te leven naar de regels van de nieuwe wereld en niet naar die van de 
oude wereld, en de oude wereld zal dat niet op prijs stellen. (…) Juist wanneer we 
lijden, kunnen we het meest erop vertrouwen dat de Geest met ons is” (blz. 124). 


