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Galaten 1



Galaten 1
3 (…) de Heer Jezus Christus,
4 die zichzelf geeft voor onze zonden, 
om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige aeon, 
naar de wil van onze God en Vader
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 Tegenwoordige tijd
 in tegenstelling tot NBG en SV  … die Zichzelf gegeven heeft…
 Hij reinigt ons van onze zonden!  Hebreeën 9, Efeze 5



Hebreeën 9



Hebreeën 9
14 hoeveel meer zal het bloed van Christus, (...) 

jullie geweten reinigen van dode werken 
tot het dienen van de levende en waarachtige God!



Efeze 5



Efeze 5
25 Mannen, hebt de vrouwen lief, zoals Christus de ecclesia liefheeft 
en zichzelf overlevert voor haar, 
26 opdat hij haar zal heiligen, reinigend in het waterbad, in het woord
27 opdat Hij voor zichzelf een glorieuze ecclesia zal presenteren, zonder vlek of 
rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos is. 



Efeze 5
29 (…) Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, 
maar hij voedt het en koestert het, 
zoals Christus de ecclesia.
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 in tegenstelling tot NBG en SV 
… om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld….
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 Uit de boze aeon…. maar waar naartoe?  Kolossenzen 1



Kolossenzen 1



Kolossenzen 1
13 Hij redt ons uit vanuit de autoriteit van de duisternis, 
en Hij verplaatst ons 
tot in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde
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Romeinen 12



Romeinen 12
1 Ik roep jullie dan op, broeders,
(…) dat jullie je lichamen presenteren 
een levend, heilig en welgevallig offer aan God: 
Jullie logische dienst.
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Romeinen 12
2 En word niet gevormd naar deze aeon, 
maar word omgevormd 
in de vernieuwing van jullie denken, 
om te toetsen wat de wil van God is,
het goede, welgevallige en volmaakte.
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2 En word niet gevormd naar deze aeon, 
maar word omgevormd 
in de vernieuwing van jullie denken, 
om te toetsen wat de wil van God is,
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Waar vinden we die dingen?  Kolossenzen 3



Kolossenzen 3



Kolossenzen 3
1 Indien jullie dan samen met Christus opgewekt werden, 
zoek de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
die aan de rechterhand van God zit.
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2 Wees de dingen gezind, die boven zijn, 
niet de dingen, die op de aarde zijn.
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Kolossenzen 3
3 Want jullie stierven, en jullie leven is, 
samen met Christus, verborgen in God.
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4 Wanneer Christus, die ons leven is, 
openbaar gemaakt wordt, 
dán zullen ook jullie samen met Hem 
in heerlijkheid openbaar gemaakt worden.
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 Wat doet Christus vandaag?
Hij reinigt ons en heiligt ons
Hij tilt ons uit deze tegenwoordige boze aeon
Hij redt ons uit de macht van de duisternis en verplaatst ons tot in het 

Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde
Hij verandert ons denken 

 Wie?
 Christus

Samenvattend:

 Wanneer reinigt Hij ons/geeft Hij zich voor ons over?
 Nu, vandaag, in het heden. In deze ‘huishouding van genade’ (Ef.3:2)



 Waarom/waartoe geeft Hij zich voor ons over?
 Omdat wij Zijn lichaam zijn, één met Hem
 Tot het dienen van de levende en waarachtige God!

 Hoe reinigt Hij ons?
 Door Zijn woord!

 Waar doet Hij Zijn werk?
 Verborgen, in de hemel


