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Niet langer …
Rom. 6:6
Dit weten wij immers, dat onze
oude mens medegekruisigd is,
opdat aan het lichaam der zonde
zijn kracht zou ontnomen
worden en wij niet langer slaven
der zonde zouden zijn;
Weten we het, zoals het hier
staat?
Wat is dan het heerlijke
voldongen heilsfeit, waar wij
hierover lezen?
Dat
onze
oude
medegekruisigd is.

mens

Wat is onze oude mens? Dat is
heel ons wezen als mens naar
het vlees. Die is met en in
Christus in de dood gebracht,
die is medegekruisigd (in de
verleden tijd).
En wat is dan het gevolg van dit
heerlijke heilsfeit? opdat aan
het lichaam der zonde is zijn
kracht ontnomen zou worden.
Ondanks het feit dat onze oude
mens
mede-gekruisigd
is,

hebben wij dus nog wel een
lichaam der zonde. Een lichaam
met zondige begeerten waar
geen goed in woont.
Maar de kracht is aan dat
lichaam der zonde ontnomen.
Die kracht is namelijk de mens
die in het lichaam der zonde
leeft.
Sterft die mens, dan ben je ook
vrijgemaakt van het lichaam der
zonde.
Iemand die op zijn
sterfbed ligt, kan - zolang hij
nog leeft - misschien nog wel
kwaad worden maar als hij
gestorven is, kan dan niet meer.
En het tweede gevolg van
Romeinen 6:6 is, dat wij niet
langer slaven der zonde zouden
zijn.
Wie gestorven is, is niet langer
een slaaf van de zonde. En dat
zegt ook vers 7:
Want wie gestorven is,
rechtens vrij van de zonde.

is

Wij zijn nu rechtens vrij van de
zonde.
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Halleluja! Jezus heeft door zijn
verlossingswerk dit recht voor
ons verworven en wij mogen
hieruit leven.
Nu gaan we naar een andere
schriftplaats waar ook staat, dat
wij – wat onze oude mens
betreft - gestorven zijn.
Col. 3:3 Want gij zijt gestorven,
en uw leven is verborgen met
Christus in God.
Ook hier weer in de verleden
tijd: gij zijt gestorven.
Wij zouden – bij wijze van
spreken – toen wij ons lieten
dopen, een rouwbrief kunnen
overhandigen aan de mensen
rondom ons, waarin staat dat wij
– volgens de waarheid in de
bijbel in Col. 3:3 – gestorven
zijn.
Maar dat niet alleen; Paulus zegt
immers in Galaten 2:20
Met Christus ben ik gekruisigd
en toch leef ik, dat is niet meer
(mijn) ik, maar Christus leeft in
mij.

Ook de rijkdom van dit vers
mogen wij ons
persoonlijk
toeeigenen.
Christus leeft in mij! Hij is ons
leven en door geloof in Gal.
2:20 en Rom. 6:6 kunnen wij
zeggen: Christus is nu ons
leven; ik leef niet langer zelf
want Hij nam mij mee in de
dood.
Col. 3:3 Want gij zijt gestorven,
en uw leven is verborgen met
Christus in God.
Col. 3:4
Wanneer Christus
verschijnt, die uw leven is, zult
ook gij met Hem verschijnen in
heerlijkheid.
Doordat werkelijk onze oude
mens met Christus gekruisigd is
kunnen wij nu zeggen wat in
Rom. 6:11 staat:
Zo moet het voor u vast staan,
dat gij wel dood ben voor de
zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus.
Op grond van Romeinen 6:6
kunnen u en ik dus zeggen: Het
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staat voor mij vast dat ik dood
ben voor de zonde.

gerechtigheid
God.

Ik moet dus niet proberen mij
dood voor de zonde te houden
… nee, ik ben dood voor de
zonde en anderzijds levend voor
God.

Er is altijd een strijd in de
geesteswereld geweest en wat
ons betreft, staan zij zonder
lichaam machteloos in de strijd.
Daarom is een mensenlichaam
waardevol in de strijd, zowel
voor de heilige Geest als ook
voor de boze geestesmachten.

De praktische uitwerking van dit
heilsfeit staat o.a. genoemd in:
Rom. 6:12/14
Laat dan de zonde niet langer
als koning heersen in uw
sterfelijk lichaam, zodat gij aan
zijn
begeerten
zoudt
gehoorzamen,
Laat dan …. laat dus – als
gevolg van dit heerlijke heilsfeit
– de zonde niet langer als
koning heersen in uw sterfelijk
lichaam.
En stelt uw leden niet langer als
wapenen der ongerechtigheid
ten dienste van de zonde,
Maar stelt u ten dienste van
God, als mensen, die dood zijn
geweest, maar thans leven, en
stelt uw leden als wapenen der

ten dienste van

Stelt uw leden niet langer als
wapenen der ongerechtigheid
ten dienste van de zonde, roept
Paulus ons toe in Romeinen
6:13.
Nee, gaat hij verder: stelt u ten
dienste van God. Je stelt je
lichaam dus óf ten dienste van
de zonde, óf ten dienste van
God.
Denk b.v. aan onze tong. Wat
een machtig wapen als de
deugden van Christus, de vrucht
van de Geest door ons
geopenbaard wordt.
14 Immers, de zonde zal over u
geen heerschappij voeren, want
gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade.
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En dat is wel een van de
heerlijkste beloften uit het
nieuwe testament:
We zijn
onder de genade en niet onder
de wet.
En die genade is zo groot dat de
zonde geen heerschappij meer
over ons zal voeren.

