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DELTA 44

DE VERWACHTINGEN VAN EEN GELOVIGE AANGAANDE HET NIEUWE LEVEN
 De betekenis van de uitdrukking: “in Jezus Christus”. Efeziërs 1:3-7; 2:4-6.
A. DE EERSTE VERWACHTING: DE POSITIE VAN EEN GELOVIGE IN CHRISTUS
 De Bijbel leert “wat een gelovige in Jezus Christus nu al is”:
1. Je positie als een gelovige in Christus: Je staat in de rechte relatie tot God.

 Een christen is volkomen gerechtvaardigd. Romeinen 5:1-2.
 Een christen is met God verzoend. Romeinen 5:9-10.

2. Je positie als een gelovige in Christus: Je hebt zekerheid van verlossing.

 Een christen heeft drie zekerheden. Johannes 5:24; 10:27-28.

3. Je positie als een gelovige in Christus: Je bent een lid van Gods familie geworden.

 Een christen is door God geadopteerd in Zijn huisgezin. Efeziërs 1:5.
 Een christen is een lid van het Lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12:13.
 Een christen is ook een burger van het Koninkrijk van God. Johannes 3:3-8.
Samenvatting.

B. DE TWEEDE VERWACHTING: DE VOORUITGANG VAN DE GELOVIGE IN CHRISTUS
 De Bijbel leert, “wat een gelovige in Jezus Christus hoort te worden”.
1. Je vooruitgang als een gelovige in Christus: Je hoort als een christen te groeien.

 Een christen hoort te groeien op verschillende terreinen. Lukas 2:52.
 Een christen hoort in alles toe te groeien naar Jezus Christus. Efeziërs 4:13-15.
 Een christen hoort naar beneden te wortelen en naar boven opgebouwd te worden. Kolossenzen 2:6-7.

2. Je vooruitgang als een gelovige in Christus: Je hoort als een christen te leven.

 Een christen hoort God met zijn lichaam te verheerlijken. 1 Korintiërs 6:19-20.
 Een christen hoort God met zijn geest (denken) te verheerlijken. Romeinen 12:1-2.
 Een christen hoort alle verzoekingen te weerstaan. 1 Korintiërs 10:13.
 Een christen hoort zijn gedrag door de Bijbel te laten corrigeren. 1 Timoteüs 3:16-17.
 Een christen hoort zijn knieën in gebed voor God te buigen. Efeziërs 3:14.

3. Je vooruitgang als een gelovige in Christus: Je hoort als een christen te dienen.

 Een christen hoort veel en blijvende vrucht te dragen. Johannes 15:5,16.
 Een christen hoort andere mensen te onderwijzen en aan te moedigen. Kolossenzen 3:16.
 Een christen hoort andere mensen met daden lief te hebben. 1 Johannes 3:16-18.
Samenvatting.

C. DE DERDE VERWACHTING: DE TOEKOMST VAN DE GELOVIGE IN CHRISTUS
 De Bijbel leert, “wat een gelovige in Jezus Christus zal worden”.
1. Je toekomst als een gelovige in Christus: Je zult een Christusgelijkvormige geest (karakter)
ontvangen.

 Een christen zal een veranderd
1 Johannes 3:1-3.

menselijke

geest

(karakter)

gelijkvormig aan Christus ontvangen.

2. Je toekomst als een gelovige in Christus: Je zult een Christusgelijkvormige lichaam
ontvangen.

 Een christen zal een lichaam gelijkvormig aan Christus ontvangen. Filippenzen 3:21.

3. Je toekomst als een gelovige in Christus: Je zult een Christusgelijkvormige universum
ontvangen.

 Een christen zal de volkomen vernieuwing van alle dingen meemaken. Romeinen 8:18-21; 2 Petrus 3:9-13;
Openbaring 21:1-5.
Samenvatting.
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Samenvatting. Gelovigen in Jezus Christus mogen drie verwachtingen van het nieuwe leven
hebben:
1. Rechtvaardiging.

De positie die een christen in Jezus Christus heeft, heet “rechtvaardiging”.
De rechtvaardiging betekent dat de christen verlost is van de straf van de zonde. Dit is verlossing van zonden in het
verleden.
2. Heiliging. De vooruitgang voor welk een christen verantwoordelijk is, heet “heiliging”. Heiliging betekent dat een
christen steeds meer en meer verlost wordt van de smet en de macht van de zonde. Dit is verlossing in de tegenwoordige
tijd.
3. Verheerlijking. De toekomst die een christen verwacht, heet “verheerlijking”. Verheerlijkt worden betekent dat de
christen bij de wederkomst van Christus volkomen verlost zal worden van de tegenwoordigheid van de zonde. Dit is
verlossing in de toekomende tijd.
D. OVERZICHT VAN GODS VERLOSSINGSPLAN
1. HET BESTAAN VAN GOD

1. De schepping openbaart de macht, schoonheid en ordelijkheid van het werk van God in het universum.
2. De Bijbel openbaart het plan, de woorden en daden van God in de menselijke geschiedenis.
3. Jezus Christus openbaart de aard, persoonlijkheid en karakter van God.
4. Het hart en het geweten van de mens openbaart de morele wetten van God.
5. De levens en getuigenissen van oprechte christenen openbaren het vermogen van God om mensen te
verlossen en te veranderen.
2. HET PROBLEEM

van zonde en lijden

MENS
1. Je goddeloosheid
2. Je ongerechtigheid
3. Je valse geloofsovertuigingen en
waarden
4. Je dood
5. Je oordeel

3. GODS OPLOSSING

is Jezus Christus

CHRIS

TUS

4. DE REACTIE

die God vereist

GOD
1. God vereist dat je je
bekeert.
2. God vereist dat je Jezus
Christus aanneemt.
3. God vereist dat je Jezus
Christus belijdt.
4. God vereist dat je Jezus
Christus volgt.
5. God vereist dat je Hem
liefheeft.

1. Jezus Christus werd een mens om God aan je te
openbaren en zich met je lijden te identificeren.
2. Jezus Christus werd een dienaar om je te zoeken
en te vinden terwijl je nog verloren was.
3. Jezus Christus stierf aan het kruis om je zonden
weg te nemen en je met God te verzoenen.
4. Jezus Christus stond op uit de dood om je een
nieuw leven op deze tegenwoordige aarde en een
verheerlijkte lichaam op de nieuwe aarde te
garanderen.
5. Jezus Christus is naar de hemel opgevaren om
over het universum te heersen in jouw belang en het
belang van de Christelijke Kerk en om Zijn
volbrachte verlossingswerk op de aarde in jouw leven
op de aarde toe te passen.
5. DE VERWACHTINGEN VAN HET NIEUWE LEVEN

1. Je positie als christen heet rechtvaardiging. In de rechtvaardiging wordt je van de straf van de zonde verlost.
Dit is verlossing van zonden in het verleden.
2. Je vordering als christen heet heiliging. In heiliging wordt je steeds meer van de smet en macht van de zonde verlost.
Dit is verlossing van zonden in het heden.
3. Je toekomst als christen heet verheerlijking. In de verheerlijking wordt je volledig van de tegenwoordigheid van de
zonde verlost. Dit is verlossing van zonden in de toekomst.
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