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“Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en
Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).
“Door de genade van God echter ben ik wat ik ben en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest, maar ik heb mij veel meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van
God, die met mij is” (1 Korinthiërs 15:10).
Het is essentieel dat elke gelovige de Schrift nauwkeurig onderzoekt om te zien wat God leert over
het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden. Er bestaan valse zienswijzen vandaag, zoals
deze die zegt dat de gelovige onder de Wet staat als levensregel en als middel tot heiliging. Maar de
sleutel voor het christelijke leven wordt niet gevonden op de berg Sinaï maar op de berg Golgotha.
Het christelijke leven is niet gebaseerd op werken die wij moeten doen, maar op het werk dat reeds
volbracht werd door Christus. Moge God de ogen van ons verstand openen om te zien hoe Christus’
volbrachte werk op het kruis te maken heeft met onze dagelijkse wandel met Christus
De Heer Jezus Christus IS ons LEVEN. “Zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem
Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God” (Romeinen 7:4). “Christus … Die ons leven is” (Kolossenzen 3:4).
Door Gods genade zijn wij met Christus verenigd in een bijzondere eenheid. Moge de Heer onze
ogen openen voor deze dingen.
De volgende passages, ondergebracht in verschillende categorieën, kunnen u helpen het christelijke
leven te begrijpen: wat het is, waar het om gaat en hoe het moet geleefd worden. De leer van de
nieuwtestamentische brieven is erg duidelijk. Moge God ons helpen deze dingen te begrijpen.

1) Het christelijke leven is niets minder dan het leven van Christus
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want
zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 15:5)
“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden
is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen” (Romeinen 6:4).
“Christus leeft in mij” (Galaten 2:20).
“Want het leven is mij Christus” (Filippenzen 1:21).
“Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid ... want u bent gestorven en uw leven is met
Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal zijn, Die ons leven is, dan zult
ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kolossenzen 1:27; 3:3-4).
“Wij dragen altijd de dood van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar zou worden. Want wij die leven, worden steeds aan de dood
overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar zou worden in ons sterfelijk vlees” (2 Korinthiërs 4:10-11).
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“Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u
krijgt” (Galaten 4:19).
Het christelijke leven is de manifestatie van Christus en is de uitwerking van Zijn leven in de gelovige!

2) De uitwerking van het leven van Christus wordt verwezenlijkt
door de kracht van de inwonende Heilige Geest
“Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Johannes 14:17).
“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal” (Handelingen
1:8).
“En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus;
en er was grote genade over hen allen” (Handelingen 4:33).
“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet
van de zonde en van de dood” (Romeinen 8:2).
“opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar
naar de Geest” (Romeinen 8:4).
“Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet vervullen”
(Galaten 5:16).
“Om te weten … wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht” (Efeziërs 1:18-19)
“Hem nu, Die machtig is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken naar de kracht die
in ons werkt” (Efeziërs 3:20)

3) De stuwkracht van het christelijke leven is Gods werking in mij
“Opdat geen vlees zou roemen voor Zijn aangezicht” (1 Korinthiërs 1:29). Zie ook vers 30 waar
ik kan leren dat Jezus Christus mijn heiliging en heiligheid IS:
“Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons IS geworden WIJSHEID van God en
GERECHTIGHEID, HEILIGING1 en VERLOSSING” (1 Korinthiërs 1:30).
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:10).
“Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden
zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn” (Galaten 6:15).
“Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen” (Filippenzen 2:13).
“Zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 15:5).
“Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig Zijn werking, die in mij werkt met
kracht” (Kolossenzen 1:29).
“De God van de vrede … moge u toerusten tot alle goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welgevallig is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen” (Hebreeën 13:20-21).

4) Het christelijke leven is gebaseerd op het volbrachte werk van
Jezus Christus
De sleutel is niet wat ik doe maar wat Jezus Christus reeds gedaan heeft en doet.
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KJV: “sanctification”. Christus IS onze heiligmaking (1 Kor. 1:30), en Christus IS ons leven! (Kol. 3:4).
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Wij weten allemaal dat dit waar is met betrekking tot onze redding. Wij rusten op het volbrachte
werk van Christus. Maar met betrekking tot het christelijke leven zijn er vele gelovigen die niet
rusten op het volbrachte werk van Christus. Jezus Christus echter heeft Zijn werk niet half maar
grondig gedaan, en wij moeten dat gewoon geloven en claimen.
“Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou zijn en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen” (Romeinen 6:6).
Het kruisigen van onze oude mens is niet iets wat wij moeten doen. Dit is iets dat reeds gedaan
werd, zo’n 2000 jaren geleden.
“Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Galaten
2:20) - dit wijst op een volbracht feit in Christus!
“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan,
zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17). Ons wordt niet gezegd een nieuw schepsel te
zijn. Dit is niet een gebod om te gehoorzamen maar een feit om te geloven!
“Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken en de nieuwe
mens aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem Die hem geschapen
heeft” (Kolossenzen 3:9-10).
Bemerk dat Paulus ons niet aanmaant de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen
(alhoewel hij ons dit, in een andere context, wèl zegt in Efeziërs 4:22-24). In Kolossenzen hoofdstuk 3 ligt de nadruk op positionele waarheid en Paulus zegt dat het uittrekken van de oude mens
niet iets is wat de gelovige moet doen, omdat het reeds gedaan werd. U hebt de oude mens uitgetrokken en dat is een feit! Wij moeten Gods feit claimen door geloof.

5) De grote waarheden van identificatie
Om gered te worden, geloofde ik het heerlijke feit dat Jezus Christus stierf aan het kruis en opnieuw
opstond voor mij. Om het christelijke leven te leven moet ik geloven in het heerlijke feit dat ik stierf
met Christus en opnieuw opstond met Christus. Beide feiten werden volbracht.
De waarheid die betrekking heeft op mijn redding (rechtvaardiging) betreft PLAATSVERVANGING (Christus stierf voor mijn zonden!). De waarheid die betrekking heeft op mijn christelijke
leven (heiliging) betreft evenzeer PLAATSVERVANGING (ik stierf met Christus!).
Zie de volgende verzen die te maken hebben met IDENTIFICATIE:
“Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? (Romeinen 6:2).
“Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou zijn …” (Romeinen 6:6).
“Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef …” (Galaten 2:20).
“Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven” (Kolossenzen
2:20).
“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kolossenzen 3:3).
“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden
dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:24).

6) De feiten van Gods Woord claimen door geloof
Deze positionele feiten zijn waar voor elke gelovige. De sleutel die maakt dat deze feiten ook waar
worden in onze ervaring is GELOOF en VERTROUWEN in Hem die ons verlost heeft en ons heiligt.
Al te dikwijls keren we ons af van het feit van onze volmaakte positie in Jezus Christus en hebben
we onze ogen foutief gericht op onze falende en worstelende toestand.
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“Zo dient ook u uzelf te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 6:11).
“U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt door het
geloof in de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt” (Kolossenzen 2:12).
“Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft
liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).
“Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden
zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is” (Galaten 5:6).
“En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. … Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid
ten val zal komen” (Hebreeën 3:19; 4:11).
“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld
overwonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4).
“En Christus door het geloof in uw harten woont” (Efeziërs 3:17).
“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Hebreeën 10:38; Habakuk 2:4).
“Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof [= bekering] tot geloof
[= geloofsleven, het christelijke leven]” (Romeinen 1:17).

7) Het christelijke leven moet doorgaan zoals het is begonnen
“Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel zo in Hem” (Kolossenzen
2:6).
“Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7).
“Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de
prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu
eindigen met het vlees?” (Galaten 3:2-3).
“En laten wij met volharding de loopbaan lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht
houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof” (Hebreeën 12:1-2).

8) Zoals het is met het Evangelie, zo is het ook met het christelijke
leven: het Kruis moet centraal staan!
“Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus
Christus; door Wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld” (Galaten 6:14)
“Ik ben met Christus gekruisigd” (Galaten 2:20).
“Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem gekruisigd is” (Romeinen 6:6).
“Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd” (1 Korinthiërs 2:2).
“opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig wordt” (Filippenzen 3:10).
“Wij dragen altijd de dood van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van
Jezus in ons lichaam openbaar zou worden. Want wij die leven, worden steeds aan de dood
overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar zou worden in ons sterfelijk vlees” (2 Korinthiërs 4:10-11).
“Want de liefde van Christus dringt ons. Want wij zijn tot dit oordeel gekomen: als Een voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven,
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is”
(2 Korinthiërs 5:14-15).
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“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen; en
wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven” (Johannes 12:24-25).
“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kolossenzen 3:3)
“Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met
dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde” (1 Petrus 4:1).

9) De christen staat niet onder de Wet als levensregel, en de christen staat niet onder de Wet als middel tot heiliging
“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:14 en zie vers 15).
“Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de
prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?” (Galaten 3:2-3).
“Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet” (Galaten 5:18).
“En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar: De mens die deze dingen gedaan zal hebben, zal daardoor leven” (Galaten 3:11-12).
De Wet kan geen leven geven. De Wet kan geen mens heilig maken. De Wet kan niet heiligen.
Er is geen probleem met de Wet (Romeinen 7:12) behalve dat zondige, verdorven mensen ze niet
kunnen houden (Romeinen 7:14). Zij die zich onder de Wet stellen zullen zeker slavernij, gebondenheid ondervinden want de zonde zal altijd over hen heersen (vergelijk Romeinen 6:14). Jezus
Christus is onze levensregel: “Want het leven is mij Christus” (Filippenzen 1:21). Ons vleselijke
streven en worstelen om Gods heilige Wet te houden kan enkel tot falen gedoemd zijn. “Want de
wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en
van de dood” (Romeinen 8:2). Wij kunnen nooit de Wet vervullen, maar ze kan IN ONS vervuld
worden door de kracht en werking van God en toegeëigend door geloof: “opdat het recht van de wet
vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Romeinen 8:4).
Redding is door genade, door geloof, en zo is ook heiliging.

10) De christen heeft alles te danken aan de genade van God!
“opdat geen vlees zou roemen voor Zijn aangezicht” (1 Korinthiërs 1:29)
“Door de genade van God echter ben ik wat ik ben en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs
geweest, maar ik heb mij veel meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade
van God, die met mij is” (1 Korinthiërs 15:10).
“Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof - en dat niet uit u, het is de gave van
God - niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in
Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:8-10).
“Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” (Romeinen 6:15 en zie vers 14).
“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Zij voedt ons ertoe
op - met verloochening van de goddeloosheid en de wereldse begeerten - bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig te leven in deze tegenwoordige wereld” (Titus 2:11-12).
“En God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in u; zodat u, die in alles altijd
al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk” (2 Korinthiërs 9:8).
“Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Korinthiërs
12:9).
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“U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is” (2 Timotheüs 2:1).
“En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Dezen spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van
God te blijven” (Handelingen 13:43 - wij worden niet enkel gered door genade, we moeten
voortgaan, leven in de genade. Het christelijke leven moet voortgaan zoals het is begonnen).
“Opdat, evenals de zonde als koning geheerst heeft tot de dood, zo ook de genade zou heersen
door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 5:21).
“Ik doe de genade van God niet teniet” (Galaten 2:21; en zie Galaten 5:4 en Hebreeën 12:15).
“Maar groei in de genade” (2 Petrus 3:18).
Genade betekent dat we aan God alles te danken hebben. Het is Zijn redding! Het is Zijn LEVEN!
Het is Zijn heiliging! Het is Zijn kracht! God zij de eer! Waardig is het Lam! Moge Christus groot
gemaakt worden in onze lichamen (Filippenzen 1:20)! “Door de genade van God ben ik wat ik ben”
(1 Korinthiërs 15:10). “Wie roemt, laat hij roemen in de Heere”! (1 Korinthiërs 1:31).
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