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Les 14.
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1. Gods Woord zegt de christenen wat ze eerst waren.

Voor dat een christen tot geloof in de Here Jezus Christus kwam was hij/zij slaaf van de
zonde en werd gedreven door Gods’ tegenstander, al hoe humaan en netjes deze ook leefde.
Voor de bekering in leeft een mens vijandschap met God, vaak zelfs religieus en vroom maar
zonder échte beslissing voor de Heer Jezus Christus en daardoor geestelijk in duisternis.

Jer. 17:9 “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?”

Ps. 51:7 “Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij
ontvangen”.

Marc. 7:23 “Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens
onrein”.

Rom. 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”.

Efeze 2:1-3 “ Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin
gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans
werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen
hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende
naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature,
evenzeer als de overigen, kinderen des toorns”.

NB. In les 10 hebben wij de “Twee naturen van de gelovige” onderwezen en als
Christenen zullen wij er terdege rekening mee moeten houden dat de “oude
mens”, “het vlees” nog wel degelijk in ons aanwezig is. Alle streken en listen
van de oude mens kunnen de kop opsteken in ons leven zodra wij het met de
wereld op een akkoordje gooien.
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Efeze 2:8 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God”.

Efeze 2:13 “Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij
gekomen door het bloed van Christus”.

Gal. 3:26 “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus”.

1 Kor. 6:11 “En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij
zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here
Jezus Christus en door de Geest van onze God”.
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1 Joh. 4:17 “Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid
hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze
wereld”.
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Matth. 26:28 “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden”.

1 Petr.1:18-19  “wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht
van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het
kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam”.

Jes. 52:5-11 “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtig-
heden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door
zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij
wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller
ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet
zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting
geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij
zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie
onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden?
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde
zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het
behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij
zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een
lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang
hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn
kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun
ongerechtigheden zal hij dragen.

Openb. 5:9 “En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te
nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen)
voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie”.
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Joh. 5:24 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is
overgegaan uit de dood in het leven”.

Rom. 5:1 “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze
Here Jezus Christus”.

1 Kor. 6:19 “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u
woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”



��������	���
�������		��
�����

���
����
���������
���������
���
	������	
���
��

������ 3

Kol. 1:12-14 “en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel
der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de
verlossing hebben, de vergeving der zonden”.

1 Joh. 2:1 “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand
gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de
rechtvaardige”.

1 Petr. 1:4 “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn
grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft
doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke,
onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor
u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke
gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd”.
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2 kor. 8:9 “Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om
uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk
zoudt worden”.

Gal. 2:16 “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”.

Rom. 8:28 “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen,
die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”.

Joh. 14:16 “de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u
zijn”.

1 Joh. 5:13 “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij
weet, dat gij eeuwig leven hebt”.
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1 Joh. 3:2 “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij
zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk
zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”.

Kol. 3:4 “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid”.

1 Kor. 15:49 “En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het
beeld van de hemelse dragen”.
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1 Kor. 6:2-3 “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En
indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd
voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over
engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse
dingen?”

1 Thess. 4:16-17 “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel
en bij   het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij,
die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen
wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een
oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó
zullen wij altijd met de Here wezen”.

Rom. 8:17-18 “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van
God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn
lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking”.
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Het is belangrijk te onderkennen dat de Here in de bedeling van de genade, ook wel
genadetijdperk genoemd, de oude bedeling, die der wet, aan de kant heft gezet. Tijdens de
periode der wet waren Gods’ zegenen afhankelijk van de werken. Nu, in de bedeling der
genade vloeien de werken van de gelovigen voort uit de zegeningen welke deze uit genade
ontvangt.

Efeze. 2:10 “Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede
werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen”.

Rom. 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook
wij in nieuwheid des levens zouden wandelen”.

Titus 2:11-13 “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,
 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse
begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze
wereld leven,  verwachtende de zalige hoop en de verschijning der
heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus”.

1 Thess. 1:9-10 " Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij
u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige
God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit
de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn”.


