NUWE DNA
Jacobus Conradie

IN CHRISTUS
Rom 6:3,8 & 23
(3) Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is,
in sy dood gedoop is nie? (8) As ons dan saam met Christus gesterf
het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, (11) So moet julle
ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God
in Christus Jesus, onse Here. (23) Want die loon van die sonde is die
dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus
Jesus, onse Here.

DEUR DIE DOOP IDENTIFISEER MET CHRISTUS SE:
• Dood
• Begrafnis
• Opwekking
• Nuwe lewe
- Dood vir sonde – lewe vir God
- Vrug tot heiligmaking
- Ewige lewe

In Christus lewend gemaak, opgewek en saam laat sit
in die Hemele – geskape vir goeie werke
Efesiers 2:4-6 & 10 (verkort)
•
(4) Maar God… het ons deur sy grote liefde…
•
(5) toe ons dood was deur die misdade, lewend
gemaak saam met Christus…
•
(6) en saam opgewek en saam laat sit in die
hemele in Christus Jesus
•
(10) Want ons is sy maaksel, geskape in Christus
Jesus tot goeie werke wat God voorberei het,
sodat ons daarin kan wandel. (AOV)

Ons is ’n nuwe skepsel in Christus
2 Kor 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n
nuwe skepsel; die ou dinge het
verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
(AOV)

ADAM DNA

CHRISTUS DNA

• Onder Wet
- werke
• Skuldig aan sonde
• Vyandskap met God
• Veroordeel
• Dood

• Onder Genade
- geloof
• Vrygespreek
• Versoen met God
• Vrygespreek
• Ewige lewe
(Rom 5)

In Christus het ons eie werke geen krag nie
Net ’n nuwe skepsel en geloof wat deur liefde werk
Gal 6:14-15; 5:6
(14) Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in
die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die
wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.
(15) Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die
onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. (AOV)
(6) Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die
onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die
liefde werk. (AOV)

Met Christus gekruisig
Gal 2:20
20) Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie
meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek
nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof
in die Seun van God wat my liefgehad het en
Homself vir my oorgegee het. (AOV)

In Christus is ons kinders van God
Gal 3:24-29
(26) Want julle is almal kinders van God deur
die geloof in Christus Jesus;
(27) want julle almal wat in Christus gedoop
is, het julle met Christus beklee.
(28) Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar
is nie meer slaaf of vryman nie, daar is
nie meer man en vrou nie; want julle is
almal een in Christus Jesus.

Erfgename deur Christus
Gal 4:4-7
(6) En omdat julle kinders is, het God die
Gees van sy Seun in julle harte
uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!
(7) Daarom is jy nie meer dienskneg nie,
maar kind; en as jy kind is, dan ook
erfgenaam van God deur Christus. (AOV)

Saam word ons in Christus opgebou tot ’n
woning van God in die Gees
Eph 2:19-22
(19) So is julle dan nie meer vreemdelinge en
bywoners nie, maar medeburgers van die
heiliges en huisgenote van God,
(20) gebou op die fondament van die apostels en
profete, terwyl Jesus Christus self die
hoeksteen is,
(21) in wie die hele gebou, goed saamgevoeg,
verrys tot ’n heilige tempel in die Here,
(22) in wie julle ook saam opgebou word tot ’n
woning van God in die Gees. (AOV)

In Christus geen veroordeeling nie
Rom 8:1-2
(1) Daar is dan nou geen veroordeling vir
die wat in Christus Jesus is nie, vir die
wat nie na die vlees wandel nie, maar na
die Gees.
(2) Want die wet van die Gees van die
lewe in Christus Jesus het my vrygemaak
van die wet van die sonde en die dood.

Rom 8:31-39
(31) Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God
vír ons is, wie kan teen ons wees?
(33) Wie sal beskuldiging inbring teen die
uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig
maak.
(38) Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of
engele of owerhede of magte of teenwoordige of
toekomende dinge
(39) of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons
sal kan skei van die liefde van God wat daar in
Christus Jesus, onse Here, is nie.

