
VRIJ!!
omdat je het 1. WEET

omdat je het 2. GELOOFT

omdat je 3. JEZELF OOK ZO ZIET!



ROMEINEN 6:2

Vraag:

Hoe zouden wij, die dood zijn voor de 

zonde, nog in zonde kunnen leven?



ROMEINEN 5:15

Door de overtreding van één mens, Adam, 

moesten alle mensen sterven … maar de 

genade die God aan alle mensen schenkt 

door die ene mens, Jezus Christus, is 

VEEL overvloediger.



ROMEINEN 5:18

Zoals de overtreding van één enkel mens 

ertoe heeft geleid dat allen werden 

veroordeeld … zo heeft de 

rechtvaardigheid van één enkel mens 

ertoe geleid dat allen worden vrijgesproken

en daardoor zullen leven.



ROMEINEN 5:21

Zoals de zonde heeft geheerst en tot de 

dood heeft geleid … zo moest door de 

vrijspraak de genade heersen en tot 

eeuwig leven leiden, dankzij jezus

Christus, onze Heer. 













ROMEINEN 6:6

Immers, 1. WE WETEN dat ons oude 
bestaan mét hem gekruisigd is. Daardoor 
is aan het bestaan in de zonde een einde 
gekomen, zodat wij niet langer slaven zijn 
van de zonde ...



ROMEINEN 6:7-8

Wie gestorven is, is rechtens vrij van de 
zonde. Wanneer wij mét Christus 
gestorven zijn … 2. GELOVEN WE dat we 
ook mét hem zullen leven, omdat we 
weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, 
niet meer sterft.



ROMEINEN 6:11

Zo moet u 3. UZELF ZIEN: dood voor de 
zonde, maar levend voor God, in Christus 
Jezus.



OOK ROMEINEN 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu 
zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, 
zodat we niet meer de oude orde van de 
wet dienen, maar de nieuwe orde van de 
Geest.



ROMEINEN 6:2

Dus, vraag:

Hoe zouden wij, die dood zijn voor de 

zonde, nog in zonde kunnen leven?



ROMEINEN 6:14

Antwoord:

De zonde ZAL(!) niet langer over u 

heersen, want u staat niet onder de wet, 

maar onder de genade.



ROMEINEN 5:17

Conclusie:

Als de dood heeft geheerst door de 

overtreding van één mens, is het des te 

zekerder dat allen die de genade en 

vrijspraak in zo’n overvloed hebben 

ontvangen zullen HEERSEN IN DIT(!) 

LEVEN dankzij die ene mens, Jezus 

Christus! 


