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1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the 
death.
Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden.
1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make 
mention of you always in my prayers.
Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer 
gedenke.
2:29 For he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter; 
whose praise is not of men, but of God.
Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in de Geest, niet in de letter, is de 
besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.
7:6 But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness
of spirit, and not in the oldness of the letter.
Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren;  alzo 
dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.
8:1-5 There is therefor now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but 
after the spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For 
what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinfull 
flesh, and for sin, condemned sin in the flesh; That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk 
not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of flesh; but they that are 
after the Spirit the things of the Spirit
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar
naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 
zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, 
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. 
Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want 
die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is .
8:9-16 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, of so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have 
not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is 
life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised
up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren,
we are debtors, not to the flesh, to leve after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die; but if ye live through
the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, the are the 
sons of God. For ye have not recieved the spirit of bondage again to fear, but ye have recieved the Spirit of 
adoption, whereby we cry, Ab'-ba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of
God.
Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den 
Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood 
om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, die Jezus uit 
de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het 
vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den 
Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen, als er door den Geest Gods geleid 
worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; 
maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve 
Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within 
ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.
En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in 
onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.
8:26,27 Likewise the Spirit also helpeth our infirmities; for we know not what we should pray for as we ought; but 
the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be utterded. And he that searcheth the 
hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of 
God.
En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen gelijk 
het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Die de harten doorzoekt, 
weet welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
11:8 (Accordfing as it is written, GOD HATH GIVEN THEM THE SPIRIT OF SLUMBER, EYES THAT THEY 
SHOULD NOT SEE, AND EARS THAT THEY SHOULD NOT HEAR;) UNTO THIS DAY.



(Gelijk geschreven is: God gaf hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te 
horen), tot op de huidigen dag.
12:11 Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord.
Zijt niet traag in het benaarstigen, Zijt vurig van geest, Dient den Heere.
15:19 Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round 
about unto Il-ly'-i-cum, I have fully preached the gospel of Christ.
Door de kracht van tekenen en wonderen, en door de kracht van den Geest Gods, zodat ik, van Jeruzalem af, en 
rondom, tot Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb.
15:30 Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive 
together with ne in your prayers tot God for me.
En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de 
gebeden tot God voor mij God.


