
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Wat is Wandelen naar het Vlees? 

 

De Bijbel plaatst het vlees vaak tegenover de Geest. Over het algemeen is de boodschap dat het vlees 

slecht is en de Geest goed. Paulus zei bijvoorbeeld: 

 

Romeinen 8:8 

En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 

 

Romeinen 8:13-14 

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. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 

zijn kinderen van God. 

 

Verder zei hij in Galaten: 

 

Galaten 6:8 

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. 

 

En Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, zei dit: 

 

Johannes 6:63a 

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut … 

 

Het is dus duidelijk dat het volgen van het vlees tot de dood zal leiden en dat het volgen van de Geest tot 

leven zal leiden. Maar wat betekent het om "te leven in het vlees?" Hoe veroorzaakt dat de dood? En hoe 

leidt het geleid worden door de Geest tot leven? 

 

Soms gebruikt de Bijbel "vlees" om fysieke dingen aan te duiden - dingen die we kunnen zien, aanraken 

en proeven - en "Geest" betekent de niet-fysieke dingen. Jesaja verwees bijvoorbeeld naar het fysieke 

lichaam van een paard toen hij dit zei: 

  



Jesaja 31:3a 

… want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest. 

 

Ook Jesjoea verwees naar Zijn eigen fysieke lichaam toen Hij zei: 

 

Lukas 24:39 

Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft 

geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. 

 

Dus als Paulus zegt: "wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten", bedoelt hij 

misschien dat het slecht is om dingen te doen waar ons fysieke lichaam naar verlangt. We "zaaien in ons 

vlees" als we handelen volgens onze natuurlijke instincten. Als we ons lichaam beroven van de dingen 

die het wil, dingen zoals voedsel, comfort en intieme relaties, dan zullen we ons vlees verzwakken en 

daardoor onze geest versterken. Dit idee wordt Ascetisme genoemd en werd door mensen beoefend in de 

eerste eeuw, toen Paulus zijn brieven schreef. Maar Paulus zelf veroordeelde deze ascetische praktijken. 

Hij zei: 

 

Kolossenzen 2:20-23 

Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich 

dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? 

Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en 

leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door 

eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige 

waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. 

 

Paulus geeft hier dus aan dat "je lichaam onthouden van genot", "de verzadiging van het vlees" niet 

stopt. Deze ascetische praktijken zijn geen versterking van de Geest, dus leiden ze niet tot leven. Het is 

duidelijk dat Paulus ons niet adviseerde om ons te onthouden van alle fysieke gemakken toen hij zei dat 

"in het vlees" zijn God niet zal behagen. Dus zijn we terug bij de oorspronkelijke vraag: als leven "in het 

vlees" niet hetzelfde is als het doen van dingen waarnaar ons lichaam verlangt, wat is het dan wel? Waar 

doelt Paulus op als hij vlees tegenover de Geest stelt? 

 

Eén aanwijzing die we kunnen volgen, zijn de termen "leven" en "dood". De Bijbel zegt dat het volgen 

van de Geest het leven brengt, terwijl het volgen van het vlees de dood brengt. Er zijn andere 

Bijbelverzen die dezelfde taal gebruiken met betrekking tot het gehoorzamen van de Geboden van God. 

Hier zijn enkele van die verzen: 

 

Deuteronomium 30:15-18a 

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want 

ik gebied u heden de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn 

geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk 

worden, en zal de HEERE (JHWH), uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in 

bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor 

andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult 

omkomen; 

 

Mozes zegt dat wandelen in de wegen van God, Zijn Geboden, tot leven leidt, en dat leven volgens de 

verlangens van ons hart en het gehoorzamen van andere goden tot de dood leidt. Jesjoea zei hetzelfde: 

  



Lukas 10:25-28 

En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om 

het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat 

leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met 

heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen 

hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 

 

Zowel de woorden van Mozes als die van Jesjoea komen overeen met de manier waarop God de dingen 

in de hof van Eden heeft ingesteld, waar gehoorzaamheid aan God bij hen tot leven zou leiden en 

ongehoorzaamheid tot de dood: 

 

Genesis 2:9b 

… ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en 

kwaad. 

 

Genesis 2:16-17 

En de HEERE (JHWH) God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar 

van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u 

daarvan eet, zult u zeker sterven. 

 

Nogmaals, als ze God gehoorzaamden, zouden ze leven; zo niet, dan zouden ze sterven. Ditzelfde 

concept blijft bestaan in het Nieuwe Jeruzalem, beschreven aan het einde van Openbaring: 

 

Openbaring 22:14-15 

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en 

opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de 

tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen 

liefheeft en doet. 

 

Deze Schriftgedeelten geven dus aan dat het gehoorzamen van de Geboden van God leidt tot leven en 

dat ongehoorzaam zijn aan de Geboden van God leidt tot de dood. Zou dit kunnen zijn waar Paulus het 

over heeft als hij de Geest tegenover het vlees stelt? Als we de context van Romeinen 8 lezen, blijkt dit 

precies te zijn wat Paulus in gedachten heeft. Hier zijn enkele van zijn uitspraken uit Romeinen 

hoofdstuk 7: 

 

Romeinen 7:5 

Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld 

worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. 

 

Romeinen 7:14 

Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 

 

Romeinen 7:25b 

Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de Wet van God, maar met het vlees de wet van de 

zonde 

  



Het lijkt erop dat Paulus de term "vlees" gebruikt om het verlangen naar het zondigen aan te duiden, en 

"Geest" om het verlangen om God te gehoorzamen aan te duiden. Het verlangen om te zondigen zal 

leiden tot de dood, maar het verlangen om God te gehoorzamen zal leiden tot leven. Hij vervolgt dit 

thema in hoofdstuk 8: 

 

Romeinen 8:2-8 

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van 

de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door 

het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan 

het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de 

rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, 

maar naar de Geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, 

maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de 

dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is 

vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het 

kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 

 

Paulus zegt dat de gezindheid die op het vlees is gericht, zich niet onderwerpt aan de Wet van God (vers 

7), en dat zo'n instelling gelijk staat aan de dood (vers 6). Dit is exact dezelfde boodschap die we vinden 

in Genesis 2, Deuteronomium 30, Lukas 10 en Openbaring 22. Het gehoorzamen van de Geboden van 

God leidt tot leven, en ongehoorzaamheid aan God - zondigen - leidt tot de dood. 

 

Dit roept dus een vraag op: hoe leidt de Geest ons tot gehoorzaamheid aan de Geboden van God? God 

legt dit uit via de profeet Ezechiël: 

 

Ezechiël 36:26-27 

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van 

steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 

geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt. 

 

Ezechiël zegt dat de Geest van God in ons ervoor zorgt dat we Gods Geboden gehoorzamen. Petrus zei 

ongeveer hetzelfde toen hij werd ondervraagd door de hogepriester: 

 

 

Handelingen 5:30-32 

De God van onze vaderen heeft Jezus (Jesjoea) opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan 

een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en 

Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn Zijn getuigen van 

deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam 

zijn. 

 

Dus de Geest van God kan ons vlees en ons verlangen om te zondigen overwinnen en ons in plaats 

daarvan vullen met een verlangen om God te dienen. Het zal rechtvaardige vruchten in ons voortbrengen 

(Filippenzen 1:9-11). In Galaten 5 noemt Paulus dit "het kruisigen van het vlees": 

  



Galaten 5:16-24 

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. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet 

onder de wet. 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. 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. 

 

We hoeven ons fysieke lichaam dus niet te verwerpen om "het wandelen in het vlees" te vermijden. Wat 

we moeten afwijzen, is ons verlangen om ongehoorzaam te zijn aan God. De manier waarop we dat 

doen, is wandelen in de Geest van God, Die we ontvangen als we ons bekeren en vergeving voor onze 

zonden aanvaarden door Christus (de Messias) (Handelingen 2:38). Gods Geest zal ons vervullen met 

het verlangen om God te gehoorzamen en ons in staat stellen om onze neiging tot zondigen te 

overwinnen. We zullen gered worden en het eeuwige leven in het Koninkrijk van God beërven. Paulus 

vatte dit goed samen: 

 

Romeinen 6:22 

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot 

heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website: www.testeverything.net 
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