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2 KOR. 5: 14 - 21
EEN NIEUWE IDENTITEIT
IN CHRISTUS:
JE BENT EEN NIEUWE SCHEPPING

2 Kor. 5: 14 - 21
14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn:
als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.
15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf
zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.
16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij
Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer.
17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude
is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus
Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.
19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende,
en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van
de verzoening in ons gelegd.
20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt.
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

1 Kor. 15: 21-22

“Want omdat de dood er is door een mens, is ook de
opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen
in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden.”
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2 Kor. 5: 14 - 21

De belofte … Ezechiël 36:26 (en 11:19)
“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in
uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam
wegnemen en u een hart van vlees geven.”
De woorden van Jezus toen hij sprak over de wedergeboorte
Joh. 3:6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de
Geest geboren is, is geest.”
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Jakobus 1: 23,24

“Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen
dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij
geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf
bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij
eruitzag.”

