Het normale christelijke leven (boek van Watchman Nee)
Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat is], niet meer mijn ik, maar Christus leeft
in mij. En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Romeinen 1:17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven
staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.
Zonde, zonden en de oplossing (H1&2)
Romeinen 3:9-20. De wet doet de zonde kennen en iedereen heeft gezondigd. Volgens de wet is dus iedereen
schuldig.
Rom 3:21-26. Gerechtigvaardigd door het geloof, uit zijn genade. Vers 25 spreekt over zonden en bloed.
(Eeuwig voornemen H7
Rom 3:23. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods
Het plan van God voor de mens was heerlijkheid. De zonde heeft dat onmogelijk gemaakt. Het doel van de
verlossing was opnieuw heerlijkheid. God wil dat alle mensen zijn kinderen zijn.)
Rom 5:8-11. Door het bloed zijn we gerechtvaardigd.
Rom 3:21-5:11 spreekt over zonden en niet over zonde (in statenvertaling)
Rom 5:12-21. Adam en Christus. Door 1 mens de zonde, door 1 mens de rechtvaardiging
Verschil tussen zonden en zonde
Oplossing voor de zonden: het bloed
Het bloed is er voor God, is betaalmiddel voor onze zonden. Zo voldoen wij aan Gods eisen en heeft de
Satan geen terechte aanklacht meer.
Rom 6:1-14. Met Christus gestorven en opgewekt. Dood voor de zonde. Levend voor God, een nieuw leven,
in Christus. Stelt u ten dienste van God
Rom 6:15-23 wijdt nog iets verder uit hierover
Oplossing voor de zonde: het kruis. Het kruis voor ons.
Dit weten wij H3
Wij zijn gestorven met Christus, we moeten niet vragen of we mogen sterven, maar geloven dat we
gestorven zijn.
(Je mag God om een openbaring van die zekerheid vragen)
Rom 6:6 dit weten wij immers
Stap 1: We moeten weten dat onze zondige natuur met Christus is gestorven
Het moet voor je vaststaan H4
Rom 6:11 het moet voor u vaststaan. Het is een opdracht. Je bent dood voor de zonde in Christus. De zonde
bestaat nog, maar heeft niets meer over je te zeggen. Geloof het.
Laat de Satan je niet verleiden door twijfel
Stap 2: Het moet voor je vaststaan
Ten dienste stellen H6
Wij moeten ons ten dienste van God stellen en niet ten dienste vd zonde.
God verlost ons van de macht vd zonde en WIJ moeten ons ten dienste van God stellen
Wij hebben een nieuw leven in Christus. Christus is ons nieuwe leven. Het is dan ook niet meer dan normaal
dat wij ons leven ten dienste van Christus stellen. Onze ledenmaten, onze tijd, ze zijn niet meer van ons maar

van God. We mogen ze niet meer voor onszelf gebruiken maar moeten ze volledig ten dienste stellen van
God.
Zijn wij daartoe bereid? God zal ons vragen dingen op te geven die hij niet in ons leven wil hebben. Zijn we
ook daartoe bereid?
Als wij ons niet volledig aan Jezus geven, kan hij ook moeilijk Zijn leven in ons leven.
Stap 3: je ten dienste stellen van God
Betekenis Rom 7 H9
Rom 7:1-12. Betekenis van de wet
Rom 7:13-26 Strijd van wet en zonde.
Verschil tussen de wet en de genade is dat de wet van mij vraagt iets voor God te doen en de genade houdt in
dat God iets voor mij doet.
Wij willen vaak iets voor God doen (voglens de wet) maar het beroerde is. Dat kunnen we niet.
De wet vergaat niet, mar ik moet vergaan voor de wet. Jezus moet het doen in mij, niet ik.
Jezus zegt dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen maar om de wet te vervullen. Hij doet de wet niet
weg, maar Hij doet het in ons.
Wij hoeven zelf niets voor God te doen!!!!!
Zolang wij het nog proberen krijgt de HG geen kans
Wandelen in de geest H10
Rom 8:1-17.
Naar de Geest zijn, naar de Geest wandelen. Als de Geest in je is.
Rom 8:8 zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen
De Geest van God leeft in ons en maakt ons zonen van God.
In Christus ipv in Adam is niet genoeg. Blijkbaar moeten we ook in de Geest ipv in het vlees zijn.
Het vlees is wat je met Adam verbindt en de Geest is wat je met Christus verbindt.
Wat moest het volk leren voordat ze het land in mochten? Vertrouwen dat God het doet. Dat is leven in de
Geest.
De kring over Deut 8. Het leven in Kanaän is het leven in de Geest. Volledig vertrouwen op God, een leven
gebaseerd op God. Zie ook vergelijking Windows upgrade t.o.v. formatteren en Linux erop. Niet alleen van
brood leven maar van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. De basis is God. Uit zijn kracht leef je. Zelf
kan je het niet. Vertrouwen.
De Heilige Geest vertrouwen, dat Hij in mij zal volbrengen, wat ik zelf niet kan. Het is geen kwestie meer
van proberen maar van vertrouwen.
Elke verleiding is erop gericht om ons dingen uit eigen kracht te laten doen.
De HG H8
God heeft de Heilige Geest gegeven, over ons uitgestort. Dit is niet iets wat we door onze werken verdiend
hebben, nee het is (net als de vergeving en de verlossing) iets wat God ons allemaal gegeven heeft. We
hoeven God dus niet om de Heilige Geest te vragen, we moeten geloven dat God ons die al gegeven heeft.
We mogen Hem daarvoor danken.
De Heilige Geest woont in je hart (1Cor 3:16). Dit is niet een of andere vage kracht, nee het is God zelf die
in je hart woont. Deze rijkdom in je hart is groot genoeg oor elke omstandigheid, die zich ooit in je leven zal
voordoen. Wij zijn een tempel waarin God woont. Hierop moet volledige overgave volgen. Als we Gods
tempel zijn, dan zijn we niet van onszelf.
H11 en 12
2Cor 4:11 “want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het
leven van Christus zich in ons sterfelijk vlees openbare.
We moeten niets doen zonder ons volledig op God te verlaten. We moeten niet op onszelf vertrouwen en
geen enkele beslissing zelf nemen. De kracht van de ziel is bij ons allemaal aanwezig, maar we moeten die

niet gebruiken. Alle natuurlijke talenten die we hebben, kunnen we niet voor God gebruiken. Het is onze
eigen kracht. We moeten werken uit Gods kracht. Uit onszelf kunnen we niets. We moeten ons op Hem
richten en het van Hem verwachten.
Het kruis dragen H13
Marcus 8:34 en 35
Indien iemand achter mij wil komen die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij. Wanteen
ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen maar ieder die zijn leven verliezen zal om
mijnentwil en om des evangelies wil die zal het behouden.
Je eigen wil moet uitgeschakeld worden. Volledig Jezus’ wil.

