
Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in 
ons.

Als wij onze zonden belijden, Hij, Vader God, 
is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid.

1Joh.1:8,9

Zonde…
oogst geen dood in je leven



Hem (Jezus Christus) 
die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij (God) 
voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij
(jij, ik, …) zouden
worden gerechtigheid
van God in Hem. 

2 Kor. 5:21 



Metamorfose
Een groot
wonder van 
Gods genade! 



Geboorte





Mijn wereld



Geloof

34,9% is ‘christelijk’

ong. 18% volgt Jezus



Welvaart: 

wat is belangrijk

in ons leven?

Gezondheid (95%)

Geluk (93%)

Financiële zekerheid (89%)

Onafhankelijkheid (88%)

Familie (87%)

Behouden van levensstandaard (85%)

Liefdesrelatie (81%)

Baan/werk (77%)

Goed inkomen (76%)

De ideale baan (71%)



Het huwelijk
40% van de huwelijken
strandt in een
echtscheiding

De gem. leeftijd bij
echtscheiding is 44 jaar

na een relatie van 10 –
15 jaar

In 70% neemt de vrouw 
het initiatief



Mannen, hebt uw 
vrouwen lief, evenals 
ook Christus de 
gemeente heeft 
liefgehad en Zichzelf 
voor haar heeft 
overgegeven…
Wie zijn eigen vrouw 
liefheeft, heeft zichzelf 
lief.                      (Ef.5:25,28)

Het huwelijk



Hét antwoord



De Heer Jezus, onze
God en Heiland, 
Hij alleen is 
het antwoord.
Hij is de weg, de 
waarheid en het 
leven!



Als iemand in Christus is, is hij een 
nieuwe schepping…

…het oude is voorbijgegaan, zie, 
het is nieuw geworden. 2Ko.5:17 



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie

God accepteert jou, precies zoals Hij Christus accepteert.  

God heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de 
hemelse gewesten in Christus Jezus, opdat Hij in de 

komende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade 
zou betonen in goedertierenheid in Christus.

(Ef.2:6,7)  



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie
2. Een kind van God

Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat 
wij kinderen van God genoemd zouden worden, 

en wij zijn het ook.
(1Jh.3:1)  



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie
2. Een kind van God
3. Geen veroordeling

Er is geen veroordeling voor hen 
die in Christus Jezus zijn.

(Rom. 8:1)  



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie
2. Een kind van God
3. Geen veroordeling
4. Gods Heilige Geest

Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest, 

die in jou is.

Je bent verzegeld met 

de Heilige Geest van de belofte.
(1Ko.6:19 / Ef.1:13)



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie
2. Een kind van God
3. Geen veroordeling
4. Gods Heilige Geest
5. Nieuwe eenheid 

Ons lichaam bestaat uit vele delen, 
maar al die delen samen vormen één lichaam. 

Zo is het ook met Christus.  
(1Ko.12:13)



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie 6. Erfgenaam
2. Een kind van God
3. Geen veroordeling
4. Gods Heilige Geest
5. Nieuwe eenheid

En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen:
erfgenamen van God 

en mede-erfgenamen van Christus.
(Rm.8:17)



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie 6. Erfgenaam
2. Een kind van God 7. Heilig
3. Geen veroordeling
4. Gods Heilige Geest
5. Nieuwe eenheid 

Aan de geheiligden in Christus: 
geroepen heiligen, met allen, in elke plaats, die de 

naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen.
(1Kor.1:2)

Door de wil van de Heer Jezus geheiligd, 
eens voor altijd.

(Hebr.10:10)



1. Acceptatie 6. Erfgenaam
2. Een kind van God 7. Heilig
3. Geen veroordeling 8. 100% goed
4. Gods Heilige Geest
5. Nieuwe eenheid 

In Hem, Jezus, woont de hele volheid van God 
lichamelijk;

Jij bent compleet, tot volheid gemaakt in Christus.
(Kol.2:10)

Opnieuw geboren!



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie 6. Erfgenaam
2. Een kind van God 7. Heilig
3. Geen veroordeling 8. 100% goed
4. Gods Heilige Geest 9. Goddelijke natuur
5. Nieuwe eenheid 

Hij heeft ons de kostbare en zeer grote beloften 
geschonken; opdat jij daardoor deelgenoot zou 

worden van de Goddelijke natuur.
(2Pe.1:4)



Opnieuw geboren!
1. Acceptatie 6. Erfgenaam
2. Een kind van God 7. Heilig
3. Geen veroordeling 8. 100% goed
4. Gods Heilige Geest 9. Goddelijke natuur
5. Nieuwe eenheid 10. God leidt

God laat alles meewerken voor ons bestwil…
(Rom.8:28)



Hem, zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid!



Metamorfos
e
Een groot
wonder van 
Gods 
genade! 


