
Uitwerking van de heilige Geest in ons 
 
Jesaja 11 2Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: 
de Geest van wijsheid en inzicht, 
de Geest van raad en sterkte, 
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 
 
Matteüs 5 3Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
4Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
6Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
7Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
8Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
9Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
10Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille 
van Mij. 
 
Romeinen 12      [nog iets letterlijker vertaald:] 
9Laat de liefde ongeveinsd zijn.     de liefde onhypocriet 
Heb een afkeer van het kwade     afkeer hebbend van het kwade 
en houd vast aan het goede.    vasthoudend aan het goede 
10Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  in broederliefde voor elkaar hartsvrienden 
Ga elkaar voor in eerbetoon.    in respect voor elkaar vooroplopend 
11Wees niet traag wat uw inzet betreft.    in ambitie niet terughoudend 
Wees vurig van geest.      in de geest brandend 
Dien de Heere.      voor de Heer dienend 
12Verblijd u in de hoop.      in de hoop plezier vindend 
Wees geduldig in de verdrukking.    in stress uithoudend 
Volhard in het gebed.     in gebed doorzettend 
13Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  in de behoeften van de heiligen delend 
Leg u toe op de gastvrijheid.    de  gastvrijheid najagend 
14Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 
15Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 
16Wees eensgezind onder elkaar.  
Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige.  
Wees niet wijs in eigen oog. 
17Vergeld niemand kwaad met kwaad.  
Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. 
18Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 
19Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
20Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want 
door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 
 
1 Korinthiërs 13  
13En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 
 
Galaten 5 22De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 


