
Wij zelf kunnen niets goeds doen

Romeinen 7:18-19  Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. 
Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want
niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.

Romeinen 8:7  Daarom 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:

8  zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

God kiest ervoor om door het zwakke te werken

1 Corinthe 1:25  Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God 
is sterker dan de mensen.
26  Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het 

vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken.
27  Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te 

beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te 
beschamen;

28  en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets 
is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

29  opdat geen vlees zou roemen voor God.

Het idee is dat wij niet roemen

Efeze 2:8-9  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is 
een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.

Romeinen 3:27  Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der 
werken? Neen, maar door de wet van geloof.

2 Corinthe 12:5  Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het 
moest zijn in mijn zwakheden. 

6  Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar
ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en 
hoort,

7  en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te 
zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met 
vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

8  Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.
9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst 

ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de 
kracht van Christus over mij kome.

10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, 
benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.



Het idee is dat Christus in ons leeft

Romeinen 8:13  Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de 
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.

Galaten 2:15  Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen,16  wetende, dat de 
mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus 
Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te 
worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal 
geen vlees gerechtvaardigd worden.

17  Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken
zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet.

18  Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik 
zelf een overtreder ben.

19  Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.
20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus 

leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 
van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Galaten 5:16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 
vlees.

17  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
19  Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, 

partijschappen,
21  nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 

gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beerven.

22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

23  Tegen zodanige mensen is de wet niet.
24  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en 

begeerten gekruisigd.
25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand 
komt tot de Vader dan door Mij.

Bijzonder

Efeze 3:20  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel 
meer te doen dan wij bidden of beseffen,


