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In Christus
We lezen in 1 Cor. 1: 30 het
volgende:
Maar uit Hem bent u in Christus
Jezus, Die voor ons is geworden
wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Om te beginnen met de eerste
regel van dit vers: Maar uit
Hem bent u in Christus Jezus.
Het is niet ons, maar Gods werk,
dat wij in Christus Jezus zijn.
Denk aan een veilige burcht en
een zwakke bezetting kan in een
veilige burcht standhouden.

gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Heerlijk om daaruit te leven en
te handelen. Een prachtige basis
om te jagen naar de heiliging,
zonder welke niemand de Heere
zal zien. 1
En ook gaan we naar 2 Cor. 5:17
waar staat:
Daarom, als iemand in Christus
is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden.

We zijn niet alleen van Christus
maar we zijn in Christus. We
behoren niet alleen bij de burcht
maar we zijn in de Burcht.

Deze nieuwe mens heeft in beginsel deel gekregen aan de
goddelijke natuur (hij is uit God
de Vader geboren) en die nieuwe mens houdt ervan, heel natuurlijk, om het goede te doen
en elke vermaning hiertoe te horen.

Het is Gods werk en wij mogen
dit geloven, want het is waar en
we mogen dus daaruit leven.

Wat een geweldig groot verschil
is er tussen de nieuwe schepping
en de oude schepping.

En Christus is ons van God geworden tot wijsheid van God en
1

Hebr. 12:14
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Er staat: het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden.

oude wegdoen, dat wat uit ons
vlees naar boven komt, en dat
wij de nieuwe mens aandoen.

Als we wedergeboren worden,
komen we als een klein geestelijk kind ter wereld.

Tenslotte nog een vraag:

Daarom spreekt Petrus er over
in 1 Petrus 2:2 dat wij als pasgeboren kinderen zullen verlangen naar de redelijke, onvervalste melk van het woord, opdat
wij daardoor zullen opwassen
tot zaligheid.
Dat is dus nodig dat wij opwassen, opgroeien van kinderen
naar jongelingen en van jongelingen tot vaders.
We kunnen ook zeggen dat er
door het woord meer en meer
van het nieuwe in ons geschapen
wordt.
In Christus is alles volbracht.
Hij heeft onze oude mens met
zijn praktijken in de dood gebracht en wij hebben de nieuwe
mens aangedaan.
En nu gaat het erom, dat wij als
nieuwe mensen wandelen en het

▪

Hoe weten we, dat wij in
Christus zijn ?

En laten we onze kernteksten
samen uit ons hoofd leren:
1 Cor. 1:30 Maar uit Hem bent
u in Christus Jezus, Die voor
ons is geworden wijsheid van
God en gerechtigheid, heiliging
en verlossing.
2 Cor. 5:17
Daarom, als iemand in Christus
is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden.

