
De nieuwe mens

In deze studie willen we nader ingaan op de vraag wat voor mensen we worden als we onszelf
met God verbinden.

Allereerst twee stellingen:
1. We worden de mensen die we zijn, niet door wat er gebeurt, maar door de manier 

waarop we geleerd hebben tegen de gebeurtenissen aan te kijken. 
2. Het geloof dient onze ogen te leren hoe ze de wereld moeten bezien. 

- Bespreek met elkaar wat je van deze stellingen vindt.
Vraag: Met welke ogen bekijk jij de wereld?

Lees Galaten 5: 1-15

[achtergrond: Op zijn eerste zendingsreis werd Paulus geconfronteerd met de activiteiten van
Jodenchristenen. Deze hielden de niet-joden voor dat ze eerst Jood moesten worden om bij 
Christus te kunnen horen. Dit betekende dat zij zich dus ook aan dezelfde voorschriften 
moesten houden als de Joden, zoals de besnijdenis, het onderhouden van spijswetten en 
ceremoniën en het aanhouden van de joodse feestkalender. 

      Voor Paulus staat echter centraal dat het behoud van de mensen gelegen is in het geloof in
Jezus Christus en niet in het naleven van alle regels van de wet. Christus heeft hen juist van 
alle knellende verplichtingen en beperkingen bevrijd. En ook; als we onze rechtvaardiging 
zelf kunnen verdienen waar dient Jezus’ kruisdood dan voor (zie Gal. 2:21) ?]

Vraag: Waarvan heeft Christus ons (jou en mij) vrijgemaakt?

Vs. 1  - wat bedoelt Paulus met ‘slavenjuk’?
- Besef je dat je niet langer slaaf bent maar een zon/dochter van God? Welke 

consequenties heeft deze bevrijding voor jouw bestaan? 
- Hoe kun je ervoor zorgen dat je stand houdt en niet terugkeert tot een slaafs bestaan?
- Misschien kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen waarin je probeert door goede 

werken de gunst van God te verkrijgen. Hoe kun  je ontkomen aan dit wetticisme?

Lees Matt. 13: 45-46

De koopman blijft misschien dezelfde man, maar hij heeft iets waardoor zijn leven radicaal 
verandert. Alles wat hij heeft, geeft hij op voor dat ene, kostbare.

Vraag: Is het geloof zo kostbaar v oor jou dat je bereid bent alles daarvoor op te geven? Jezus 
gaf zijn leven voor jou!

Lees ten slotte als bemoediging Romeinen 8:11 :
“Maar God heeft Jezus uit de doden opgewekt. Welnu als de Geest van God in u woont, zal 
God, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door
de kracht van zijn Geest die in u woont.”

(Als je ogen worden geopend voor de grootheid van de schat die in jou verborgen is, zou je al 
je zorgen en ongerustheid vergeten.) De rijkdom in jouw hart is groot genoeg voor elke 
omstandigheid die zich ooit in jouw leven voordoet: ‘A million dollar feeling’ of niet soms?! 


