
Kolossenzen 1:13-14 (HSV)
13  Hij heeft ons getrokken uit de macht van de 

duisternis en overgezet in het Koninkrijk van 
de Zoon van Zijn liefde.

14  In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn 
bloed, namelijk de vergeving van de zonden.



Efeziers 2:4-6 (HSV)
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft 

ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons 
liefgehad heeft,

5 ook toen wij dood waren door de 
overtredingen, met Christus levend gemaakt-
uit genade bent u zalig geworden-

6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem 
in de hemelse gewesten gezet in Christus 
Jezus...
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Romeinen 6:1-7 (BOEK)
1 Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij 

doorgaan met zondigen om daardoor meer 
genade van God te krijgen?

2 Geen sprake van! Als gelovigen zijn wij dood 
voor de zonde! Waarom zullen we dan nog 
zondigen?

3 Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus 
gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn 
dood?

4 Die doop in Hem was onze begrafenis. En 
zoals Christus weer levend is gemaakt door 
de heerlijke macht van de Vader, zo mogen 
wij nu ook een heel nieuw leven leiden.



Romeinen 6:1-7 (BOEK)
5 Wij zijn dus één geworden met Hem, één in 

dood en leven.
6 Wij weten dat de persoon die wij vroeger 

waren, niet meer leeft. Die is met Christus 
aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend 
met het wezenlijke van de zonde.

7 De zonde heeft niets meer over ons te 
zeggen. De zonde heeft geen macht over een 
dode.



Galaten 5:13-25 (GNB)
13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, 

alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft 
aan het vlees; maar dien elkaar door de 
liefde.

14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, 
namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben 
als uzelf.

15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op 
dat u niet door elkaar verteerd wordt.

16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult 
zeker de begeerte van het vlees niet 
volbrengen.



Galaten 5:13-25 (GNB)
17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en 

de Geest tegen het vlees in; en die staan 
tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou 
willen.

18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent 
u niet onder de wet.

19 Het is bekend wat de werken van het vlees 
zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 
losbandigheid,

20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, 
afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, 
onenigheid, afwijkingen in de leer,



Galaten 5:13-25 (GNB)
21 jaloersheid, moord, dronkenschap, 

zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u 
voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, 
dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van 
God niet zullen beërven.

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing.

23 Daartegen richt de wet zich niet.
24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd.



Galaten 5:13-25 (GNB)
25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook 

door de Geest wandelen.



Romeinen 6:20-23 (HSV)
20 Want toen u slaaf van de zonde was, was u 

vrij ten aanzien van de gerechtigheid.
21 Wat voor vrucht dan had u toen van de 

dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, 
het einde daarvan is de dood.

22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan 
God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, 
die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig 
leven.

23 Want het loon van de zonde is de dood, maar 
de genadegave van God is eeuwig leven, 
door Jezus Christus, onze Heere.
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