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Écht leven is er pas na de wedergeboorte = het begin van je christelijk leven.
Bij de wedergeboorte zal je drinken van het Levend Water, dat is Jezus Christus.


Johannes 7: 38•
"Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien"◦
In ditzelfde hoofdstuk spreekt Jezus zowel over 'het drinken van levend ◦
water' als over 'aanbidding'. Deze 2 dingen hebben met elkaar te maken. 
Want aanbidding is ook drinken van levend water, is verfrist worden. 
Aanbidding is dus meer dan enkel het zingen van liederen… Het raakt jouw 
hart, en het raakt vooral Gods hart.


Hebreeën 3: 14•


Romeinen 8: 16-17•

Je bent kind en erfgenaam van God. Je hebt dus alles ter beschikking wat ◦
God heeft!


1 Korintiërs 1: 30•

In Christus heb je alle wijsheid en gerechtigheid van God, alle heiliging en ◦
verlossing gekregen.
Opmerking: God is vooral geïnteresseerd in je hart. Niet zozeer in je ◦
werken, wat je kan doen voor Hem…  


Hebreeën 13: 20•

'het bloed van het eeuwige verbond'◦


Romeinen 10: 4•
'Christus is het einde van de wet'. Op het moment dat je in Christus gelooft, ◦
ben je niet meer onder de veroordeling van de wet.











































Oud Testament

Zondebesef = steeds denken en onderdrukt worden door het besef van •
zonde.

Nieuw Testament

In het Nieuw Testament (na het offer van Jesus Christus) is de genade •
gekomen. Je concentratie is dan op de vergeving van zonde en niet op de 
zonde zelf. Dit wil niet zeggen dat je mag blijven zondigen waarvoor je zomaar 
telkens gewoon vergeving kan vragen. Nee, door Gods genade en kracht zal je 
ook minder gaan zondigen.
Romeinen 11: 27•

In dit verbond (nieuw testament) zal God je zonden wegnemen.◦
Mattheüs 26: 28•

Het bloed van Jezus vergoten voor je zonden.◦

In het oud testament heeft God een verbond met de onvolmaakte mens.
In het nieuw testament heeft God een verbond via het bloed van Jezus Christus.


Hebreeën 8: 10-12•
In het nieuw verbond (via Jezus Christus) zal God Zijn wetten in je verstand ◦
geven en in je hart schrijven… 
In het Nieuw Testament komt alles van binnen naar buiten. Je wordt ◦
veranderd van binnenuit. Het gaat als het ware vanzelf. Het volgen van God 
wordt een vanzelfsprekendheid.
In het Oud Testament komt het van buiten naar binnen. Dit is religie. ◦
Gewoon proberen de wetten te volgen.


In het Nieuw Testament zijn er nog altijd wetten van kracht. Je mag nog altijd niet 
zomaar liegen of overspel plegen. Maar waar je in het Oud Testament 


