
Schriftlezing 

Efeze 2: 4-7



4 God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn 
onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft 5 ( wij die dood 
zijn voor de krenkingen en de begeerten), maakt ons 
gezamenlijk levend in Christus - in genade zijn jullie 
geredden! - 6 en wekt ons gezamenlijk op en zet ons 
gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, 
7 opdat Hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de 
overstijgende rijkdom van Zijn genade in Zijn mildheid voor 
ons in Christus Jezus.



Tegenstellingen



4 Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid, 

opdat gijzelf hem niet gelijk wordt. 

5 Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, 

opdat hij niet wijs zij in eigen oog. 

Spr 26

Tegenstellingen



God bewerkt het willen en werken in ons (Fil 2:13) 

vs. 

Stel uw lichaam als een heilig God welgevallig offer  

(Rom 12:1)

Tegenstellingen



God verzoekt niemand (Jak 1:13) 

vs. 

God beproeft Abraham 

Tegenstellingen



God heeft berouw (Gen 6:7) 

vs. 

God heeft geen berouw (Num 23:19) 

Tegenstellingen



Schijnbare tegenstellingen die het bestuderen waard zijn! 

Tegenstellingen



BACK TO THE FUTURE





Tegenstellingen



5 ... wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten 

Tegenstellingen - Efe 2



5 ... wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten 

Bent u dood voor verleiding, voor het maken van fouten?

Tegenstellingen - Efe 2



7 ... wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te 
midden van de hemelingen in Christus Jezus 

Tegenstellingen - Efe 2



7 ... wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te 
midden van de hemelingen in Christus Jezus 

We zijn toch nog gewoon op de aarde?

Tegenstellingen - Efe 2



Rom 6: we zijn in Christus Jezus gedoopt in zijn dood samen 
met de oude mensheid 

Tegenstellingen - 2Kor 5



Rom 6: we zijn in Christus Jezus gedoopt in zijn dood samen 
met de oude mensheid 

Nu dus een nieuwe mensheid aandoen. 2Kor 5:17 

... zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuwe 
schepping. Wat van oorsprong was, ging voorbij. Neem 
waar! Het is nieuw geworden!

Tegenstellingen - 2Kor 5



Verder: 

18 het al is echter uit God, ons met Zichzelf verzoenend en 
aan ons gevend de dienst van de verzoening.

Tegenstellingen - 2Kor 5



Verder: 

18 het al is echter uit God, ons met Zichzelf verzoenend en 
aan ons gevend de dienst van de verzoening. 

... 

20 Voor Christus dan zijn wij gezanten,  alsof God door ons 
aanspreekt; wij smeken voor Christus: wordt verzoend met 
God!

Tegenstellingen - 2Kor 5



Verder: 

18 het al is echter uit God, ons met Zichzelf verzoenend en 
aan ons gevend de dienst van de verzoening. 

... 

20 Voor Christus dan zijn wij gezanten,  alsof God door ons 
aanspreekt; wij smeken voor Christus: wordt verzoend met 
God! 

Zijn we nu verzoend met God of moeten we ons nog 
verzoenen?

Tegenstellingen - 2Kor 5



Verder: 

We zijn gered, maar meoten onze redding uitwerken

Tegenstellingen - verder



Verder: 

We zijn gered, maar moeten onze redding uitwerken 

We zijn gerechtvaardigd, maar moeten rechtvaardig 
wandelen

Tegenstellingen - verder



Verder: 

We zijn gered, maar moeten onze redding uitwerken 

We zijn gerechtvaardigd, maar moeten rechtvaardig 
wandelen 

We hebben vrede door God, maar moeten in vrede 
wandelen

Tegenstellingen - verder



Verder: 

We zijn gered, maar moeten onze redding uitwerken 

We zijn gerechtvaardigd, maar moeten rechtvaardig 
wandelen 

We hebben vrede door God, maar moeten in vrede 
wandelen 

...

Tegenstellingen - verder



Wat hebben deze teksten gemeen?

Tegenstellingen - verder



in Christus



'in Christus' zijn al deze dingen ineens mogelijk

in Christus



'in Christus' zijn al deze dingen ineens mogelijk 

Al deze dingen gelden nu al voor Christus zelf

in Christus



IN CHRISTUS



'in Christus' 

we zijn verbonden met Christus voor wie dit geldt 

daardoor delen we al in wat voor Hem waar is

in Christus



IN CHRISTUS



'in Christus' 

we zijn verbonden met Christus voor wie dit geldt 

daardoor delen we al in wat voor Hem waar is 

verbinding tussen hemel en aarde, straks en nu

in Christus



'in Christus' 

we zijn verbonden met Christus voor wie dit geldt 

daardoor delen we al in wat voor Hem waar is 

verbinding tussen hemel en aarde, straks en nu 

niet: 'in onszelf' - puur genade

in Christus



praktijk
Wat zeggen die teksten ons dan?



praktijk
Wat zeggen die teksten ons dan? 

Waarom is de toekomst zo belangrijk?



17 ... zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuwe 
schepping. Wat van oorsprong was, ging voorbij. Neem 
waar! Het is nieuw geworden! 

praktijk - 2Kor 5



17 ... zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuwe 
schepping. Wat van oorsprong was, ging voorbij. Neem 
waar! Het is nieuw geworden! 

Rom 6 

zouden wij dan zondige opdat de genade toeneme?

praktijk - 2Kor 5



17 ... zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuwe 
schepping. Wat van oorsprong was, ging voorbij. Neem 
waar! Het is nieuw geworden! 

Rom 6 

zouden wij dan zondige opdat de genade toeneme? 

VOLSTREKT NIET!

praktijk - 2Kor 5



Rom 6 

zouden wij dan zondige opdat de genade toeneme? 

VOLSTREKT NIET! Want we zijn dood voor de zonde 

Rom 7 

Paulus kan het niet uit zichzelf!

praktijk - 2Kor 5



Rom 7 

Paulus kan het niet uit zichzelf! 

Rom 8 

We zijn nog vlees en vlees is zwak

praktijk - 2Kor 5



Rom 7 

Paulus kan het niet uit zichzelf! 

Rom 8 

We zijn nog vlees en vlees is zwak 

Vlees leidt naar de dood, geest naar het leven

praktijk - 2Kor 5



Rom 7 

Paulus kan het niet uit zichzelf! 

Rom 8 

We zijn nog vlees en vlees is zwak 

Vlees leidt naar de dood, geest naar het leven 

De geest geeft ons de kracht!

praktijk - 2Kor 5



praktijk - 2Kor 5

Wereld in Christus

de geest

wij



In de praktijk: anders wandelen!

praktijk - 2Kor 5



In de praktijk: anders wandelen! 

Verzoend: niet meer als vijand wandelen

praktijk - 2Kor 5



7 ... wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te 
midden van de hemelingen in Christus Jezus 

praktijk - Efe 2



7 ... wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te 
midden van de hemelingen in Christus Jezus 

In de praktijk: 

1 Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met 
Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods 
rechterhand zittend. 2 Weest bedacht op wat boven is, niet 
op wat op de aarde is; 

Kol 1

praktijk - Efe 2



In de praktijk: 

1 Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met 
Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods 
rechterhand zittend. 2 Weest bedacht op wat boven is, niet 
op wat op de aarde is; 

Kol 1 

Ook: niet meer meegaan met de wereld - de nieuwe mens

praktijk - Efe 2



in de Heer



in de Heer
Tegenover 'in Christus' 

over het hier en nu 

over onze wandel



'in Christus' zijn waarheden, puur uit genade 

die ons in de Heer laat wandelen en werken

in de Heer



in de Heer

in Christus in de Heer

genade vs. goede werken



in de Heer

in Christus in de Heer

genade vs. goede werken

zoon vs. slaven



in de Heer

in Christus in de Heer

genade vs. goede werken

zoon vs. slaven

positie vs. uitwerking



"in de Heer worden we wie we in 
Christus zijn"

in de Heer



Zo schrijft Paulus ook: 

Efe 1-3 waarheden in Christus 

in de Heer



Zo schrijft Paulus ook: 

Efe 1-3 waarheden in Christus 

Efe 4:1 

1 Ik spreek jullie dan aan, ík, de gebondene in de Heer, 
waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie 
werden geroepen,

in de Heer



Volwassenheid: 

Leren kennen van de hemelse heerlijkheid veranderd wandel 
en brengt volwassenheid

in de Heer



Volwassenheid: 

Leren kennen van de hemelse heerlijkheid veranderd wandel 
en brengt volwassenheid

in de Heer



Tegenstellingen?
'in Christus' beïnvloed nu al ons leven! 

'in de Heer' worden we wat we 'in Christus' zijn 

Voorbereiden op straks, nu al tentoonspreiden 

Toekomstverwachting is van wezenlijk belang!



Tegenstellingen?
'in Christus' beïnvloed nu al ons leven! 

'in de Heer' worden we wat we 'in Christus' zijn 

Voorbereiden op straks, nu al tentoonspreiden 

Toekomstverwachting is van wezenlijk belang!

Richt je daar dus op!



IN CHRISTUS
<->   IN DE HEER


