ALLE MENSEN ZONDAREN
Romeinen 5:12 . . . gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de
zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd
hebben.
CHRISTUS WAS ZONDER ZONDE
1 Petrus 2: 22 Die (Christus) geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond
gevonden; 23 Die, als Hij gescholden werd, niet weder schold, en als Hij leed, niet dreigde;
maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;
MAAR HIJ WERD ZONDAAR
1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout (kruis).
Romeinen 4:25 Welke overgeleverd is om onze zonden,
HIJ VEREENZELVIGDE ZICH MET ONS
Romeinen 6:5 . . . wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods,
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is
MAAR HIJ STOND OP
Handelingen 2:32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.
Romeinen 6:9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de
dood heerst niet meer over Hem.

WEDERGEBOORTE
Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is
geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
Mattheüs 19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in
de wedergeboorte, . . . Titus 3:5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der
rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der
wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
OUDE MENS
Romeinen 6:6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam
der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
WANNEER IS IETS OUD?
Hebreeën 8:13 Als Hij zegt: Een nieuw . . . , zo heeft Hij het eerste oud
IN HEM EEN NIEUW SCHEPSEL
2 Corinthiërs 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude
is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
DE POSITIE VAN DE WEDERGEBORENE
Colossenzen 2:10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
Efeziërs 2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in
Christus Jezus;
MAAR DE WANDEL KAN ANDERS ZIJN
1 Corinthiërs 3:3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en
tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?
DE OPROEP IS DAN OOK
Galaten 5:16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des
vleses niet. Efeziërs 4:1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt
waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; Colossenzen 2:6 Gelijk gij dan
Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen1, wandelt alzo in Hem;

1

Namelijk door het geloof

Lukas 9:23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene
zichzelven, en neme zijn2 kruis dagelijks op, en volge Mij. Filippenzen 3:10 Opdat ik Hem
kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood
gelijkvormig wordende; 1 Corinthiërs 15:31 Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen
roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere. Colossenzen 2:12 Zijnde met Hem
begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking
Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
NIEUW I.P.V. OUD
Lukas 23:26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyréne, komende van den
akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.
ZIJ KOMEN CHRISTUS TEGEN IN DE GELOVIGE
EN WAT MEN DAN NOG VAN DE “OUDE MENS” ZIET
IS HET KRUIS
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D.w.z. Zijn kruis is ons kruis geworden

