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3:2-5 This only would I leran of you, Recieved you the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are 
ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flaesh? Have ye suffered so many things 
in vain? if it be yet in vain. He therefore that ministereth to you in the Spirit, and worketh miracles among you, doeth
he it by the works of the law, or by hearing of faith?
Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt 
gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel tevergeefs 
geleden? Indien maar ook tevergeefs! Die u den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dit uit de 
werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
3:14 That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might recieve the 
promise of the Spirit through faith.
Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des 
Geestes verkrijgen zouden door het geloof.
4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Ab'ba, Father.
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, Die roept: Abba, 
Vader!
4:29 But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even zo it is now.
Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo 
ook nu.
5:5 For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.
5:16-18 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the
Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary the one to the other; so that ye cannot do the things 
that you would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen 
den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
5:22,23 But the fruit of the Spirit is love, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance; 
against such there is no law..
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige mensen is de wet niet.
5:25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
6:1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such as one in the spirit of meekness; 
considering thyself, lest thou also be tempted.
Broeders, indien ook een mens vervallen ware, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest 
der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.
6:8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the 
Spirit reap life everlasting.
Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar wie in den Geest zaait, zal uit den 
Geest het eeuwige leven maaien.
6:18 Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. A'-men.
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.


