
Rom. 8:29 Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren 
bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon. 

2 Kor. 3:18 Wij allen die met een vrije blik de hemelse glans van de Heer zien, zullen 
door de Geest meer en meer gaan lijken op onze Hemelse Heer, wij veranderen in 

nieuwe mensen.

2 Kor. 4:10 …zodat ook het leven van Jezus in ons beter zichtbaar wordt.



Gal. 4:19 …zo sterk is mijn verlangen dat Christus in jullie zichtbaar wordt.

Fil. 2:5 Laat onder jullie de innerlijke houding heersen die Jezus Christus had. 
Daaraan zien jullie hoe je met elkaar om moet gaan.

1 Petr. 2:21 Jezus gaf jullie een voorbeeld, Hij liet zien hoe je moet leven als Zijn 
volgeling. Treed dus in Zijn voetsporen!



2 Kor. 5:17 

Als je christen wordt, wordt je van binnen helemaal nieuw. Je 
bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een 
heel nieuw leven begonnen.



Oud/Adam
- Geloof in wat jij probeert te doen

- Gefocust op jezelf

- Werken om geaccepteerd te worden

- Worstelen met onzekerheid

- Weinig goede werken

- Meer en meer zonde 

Nieuw/Jezus
- Geloof in het goede nieuws van dat 

wat Jezus heeft gedaan

- Gefocust op Jezus

- Werken vanuit rust

- Vol van leven, liefde en vreugde

- Vol van goede werken

- Steeds minder zonde 



Romeinen 12 | Leven volgens de wil van God

9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

10. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

12. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

13. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

14. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

15. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

16. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 

17. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

18. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.


