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Van de ongelovigen is er niemand die goed doet, zelfs niet één. Niemand van hen kan
God behagen.
Ieder mens zonder God is gescheiden van God en een slaaf van de zonde, kan niet
anders dan zondigen.
Toch wordt een mens zonder God in de toekomst niet veroordeeld vanwege zonden,
maar omdat hij niet in Jezus heeft geloofd.
God wil dat ieder mens behouden wordt. Hij heeft daarvoor zijn zoon gegeven en
probeert de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Wie in de Zoon gelooft ontvangt eeuwig leven. Niet pas na het sterven maar direct.
De gelovige is een nieuwe schepping en heeft goddelijk leven. Hij is dus een
nakomeling van God. Niet een geadopteerd kind maar een geboren kind.
De nieuwe mens is niet meer slaaf van de zonde maar vrij. De nieuwe mens kan nog
wel zondigen. Maar hij kan kiezen wie hij volgt. God of de zonde.
De doop is het middel voor de nieuwe mens om te kiezen voor een leven in dienst van
God en niet meer in dienst van de zonde.
De nieuwe mens is onschuldig en rein in Gods ogen.
De nieuwe geest van de gelovige is niet alleen aanwezig in zijn lichaam, maar is ook in
de hemel.
Het lichaam en de ziel veranderen niet als een mens tot geloof komt. De gelovige
wordt opgeroepen het lichaam in dienst te stellen van God en anders te gaan denken.

Een nieuwe schepping
1. Van de ongelovigen is er niemand
die goed doet, zelfs niet één.
Niemand van hen kan God behagen.
Psalm 14 : 2 De HEER kijkt vanuit de hemel naar de
mensen om te zien of er één verstandig is,
één die God zoekt.
3 Allen zijn afgedwaald, allen ontaard,
geen van hen deugt, niet één.
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2. Ieder mens zonder God is gescheiden
van God en een slaaf van de zonde, kan
niet anders dan zondigen.

Romeinen 6 : 17 Maar God zij gedankt: u was slaven
van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser
harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,
18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst
gesteld van de gerechtigheid.
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3. Toch wordt een mens zonder God in
de toekomst niet veroordeeld vanwege
zonden, maar omdat hij niet in Jezus
heeft geloofd.

Openbaring 20 : 11 Toen zag ik een grote witte
troon en hem die daarop zat.
15 Wie niet in het boek van het leven bleek te
staan werd in de vuurpoel gegooid.
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4. God wil dat ieder mens behouden wordt.
Hij heeft daarvoor zijn zoon gegeven en
probeert de wereld te overtuigen van zonde,
gerechtigheid en oordeel.

Johannes 3 : 16 Want God had de wereld zo
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
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5. Wie in de Zoon gelooft ontvangt eeuwig
leven. Niet pas na het sterven maar direct.

1 Johannes 5 : 13 Dit alles schrijf ik u omdat u
moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die
gelooft in de naam van de Zoon van God.
Ezechiël 36 : 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven
en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik
zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen
en u een hart van vlees geven.

Een nieuwe schepping
6. De gelovige is een nieuwe schepping en
heeft goddelijk leven. Hij is dus een
nakomeling van God. Niet een geadopteerd
kind maar een geboren kind.

Johannes 1 : 12 Wie hem wel ontvingen en in
zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te worden.
13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren,
niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van
een man, maar uit God.
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7. De nieuwe mens is niet meer slaaf van de
zonde maar vrij. De nieuwe mens kan nog
wel zondigen. Maar hij kan kiezen wie hij
volgt. God of de zonde.

Romeinen 6 : 17 Maar God zij dank dat u slaven
van de zonde was, maar van harte gehoorzaam
bent geworden aan de inhoud van de leer waarin
u onderwezen bent.
18 En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven
van de gerechtigheid geworden.
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8. De doop is het middel voor de
nieuwe mens om te kiezen voor een
leven in dienst van God en niet meer in
dienst van de zonde.

Romeinen 6 : 3 Of weet u niet, dat wij allen die
tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood
gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven
door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus
uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van
de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven
zouden wandelen.
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9. De nieuwe mens is onschuldig en
rein in Gods ogen.

Romeinen 8 : 1 Zo is er dan nu geen veroordeling
voor hen die in Christus Jezus zijn.
Kolosse 1 : 14 in Wie wij de verlossing hebben, de
vergeving van de zonden.

Een nieuwe schepping
10. De nieuwe geest van de gelovige
is niet alleen aanwezig in zijn
lichaam, maar is ook in de hemel.

Efeze 2 : 6 en heeft ons mee opgewekt en mee
doen zitten in de hemelse gewesten in Christus
Jezus, 19 Dus bent u geen vreemdelingen en
bijwoners meer, maar u bent medeburgers van
de heiligen en huisgenoten van God,
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11. Het lichaam en de ziel veranderen niet
als een mens tot geloof komt. De gelovige
wordt opgeroepen het lichaam in dienst van
God te stellen en met de ziel anders te gaan
denken.

1 Korinthiers 6:13 We hebben ons lichaam gekregen om
er de Heer mee te dienen.
Romeinen 12 : 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze
wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing
van uw denken, opdat u beproeft wat de goede,
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
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samenvatting wat er gebeurt als iemand gelooft
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Een nieuw hart of geest
Leven uit God geboren dus goddelijk
Bevrijd uit slavernij van de zonde
Alle zonden vergeven
Niet meer onder het oordeel van God
Verbonden met God in de hemel
Huisgenoot van God
De Heilige Geest woont in het lichaam
Vrij om te kiezen wie te dienen
Doop om keus te maken God te dienen
Je lichaam voor God gebruiken
Je denken vernieuwen
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