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HOE BEGIN IK EEN
NIEUW LEVEN?

In Christus Jezus gedoopt
Romeinen 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen
wij in de zonde blijven, opdat de genade
toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan
de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus
gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn
dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt
tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een
nieuw leven zouden wandelen.
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Je oude mens is met Hem gekruisigd
Romeinen 6:5 Want als wij met Hem één plant zijn
geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood,
dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn
opstanding.
6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met
Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde
zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet meer
als slaaf de zonde zouden dienen.
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De kracht van de zonde is gebroken
Romeinen 6:7 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. 10 Want wat
Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en 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.
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Je bent uit de dood levend geworden
Romeinen 6:12 Laat de zonde dan niet in uw
sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten
daarvan te gehoorzamen.
13 En stel uw leden 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.
14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent
namelijk niet onder de wet, maar onder de
genade.
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