Zondag 10 februari 2019

OUDE MENS

NIEUWE MENS

KOLOSSENZEN 3 vers 1 t/m 11 ( HSV ).
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan
de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan
de rechterhand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op
de aarde zijn,
3 want u bent gestorven en uw leven is met
Christus verborgen in God.
( Wij horen nu al bij God, dat is onze bestemming )
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die
ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid.

KOLOSSENZEN 3 vers 1 t/m 11 ( HSV ).
De oude en de nieuwe mens
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn:
ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte,
en de hebzucht, die afgoderij is.
6 Door deze dingen komt de toorn van God over de
ongehoorzamen.
7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld,
toen u in die dingen leefde.
8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn,
woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit
uw mond.

KOLOSSENZEN 3 vers 1 t/m 11 ( HSV ).
9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens
met zijn daden uitgetrokken hebt,
10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die
vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het
beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang,
besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth,
slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.

KOLLOSSENZEN 3 vers 1 t/m 11 ( HSV ).
Samengevat :

Nu je Christen bent, houd je dan bezig met de
dingen die van God zijn.
Neem afscheid van alle gewoonten en daden die
die je deed uit eigen verlangens, je hebt er
afscheid van genomen en bent een nieuwe start
begonnen met te leven zoals God het heeft
bedoeld.
Dit is voor iedereen mogelijk.

ROMEINEN 6 vers 6 - 9 ( HSV ).
HSV : Gestorven aan de zonde
NBG : Met Christus gestorven en opgewekt

6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem
gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde
tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de
zonde zouden dienen.
7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij
dat wij ook met Hem zullen leven.
9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit
de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer
over Hem.

OUDE MENS
=

ONBEKEERDERDE
MENS

ROMEINEN 6 vers 10- 13 ( HSV ).
10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor
altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven
betreft, leeft Hij voor God.
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de
zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze
Heere.
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam
regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
13 En stel uw leden ( uw onderdelen, kwaliteiten ) niet
ter beschikking aan de zonde als wapens van
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan
God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn.
En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor
God.

ROMEINEN 8 vers 5 - 11 ( HSV ).
5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de
dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest
zijn, de dingen van de Geest.
6 Want het denken van het vlees is de dood, maar
het denken van de Geest is leven en vrede.
7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap
tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan
de wet van God, want het kan dat ook niet.
8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet
behagen.

ROMEINEN 8 vers 5 - 11 ( HSV ).
9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest,
wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar
als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet
van Hem.
10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel
dood vanwege de zonde, maar de geest is leven
vanwege de gerechtigheid.
11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden
opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de
doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

