
1
Prediking in Rehoboth gemeente Leeuwarden, 8 maart 2008

©  André H. Roosma,  www.12accede.nl Zoetermeer

8 maart 2008Rehoboth              Leeuwarden 2

Inburgeren in een nieuw land
of in een ander gezin

♦ Een actueel onderwerp!
♦ Wat is nodig:

– je nieuwe positie kennen (burgerrechten, etc.)
– je openstellen voor andere mensen, andere taal, 

andere cultuur, andere gebruiken, etc.
(dat is wennen!)

♦ Wat helpt je:
– je erop instellen dat ’t ánders is
– je niet afsluiten (je niet isoleren)
– nieuwsgierig zijn; veel vragen stellen
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We leven in twee ‘culturen’
‘in Adam’ versus ‘in Christus’

19 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op 
Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagens-
waardigste van alle mensen. 20 Maar nu, Christus 
is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, 
die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is de dood er is 
door een mensdoor een mens, is ook de opstanding der doden 
door een mens. 22 Want evenals evenals in Adamin Adam allen allen 
stervensterven, zo zullen ook in Christus allen levend 
gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen 
rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die 
van Christus zijn bij Zijn komst;

1 Corinthe 15 : 19 - 23

8 maart 2008Rehoboth              Leeuwarden 4

Twee ‘culturen’:
van ‘Adam’ en  van Christus Jezus

Romeinen 6 : 23

Ik (Yeshua) ben gekomen, 
opdat zij leven hebben en 
overvloed.

De dief komt niet dan 
om te stelen en te slach-
ten en te verdelgen;

maar de genade, die God 
schenkt, is het eeuwige 
leven in Christus Jezus, 
onze Here.

Want het loon, 
dat de zonde geeft, 
is de dood,

Johannes 10 : 10
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In Christus: gerechtigheid van God

21 Thans is echter buiten de wet om 
gerechtigheid Gods openbaar geworden, 
waarvan de wet en de profeten getuigen,
22 en wel gerechtigheid Gods door het 
geloof in Jezus Christus, voor allen, die 
geloven; want er is geen onderscheid.

worden om niet gerecht-
vaardigd uit Zijn genade,
door de verlossing 
in Christus Jezus.

Want allen hebben 
gezondigd en der-
ven de heerlijkheid 
Gods, en

Romeinen 3 : 21 - 24
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Twee culturen:
van ‘Adam’ en  van Christus Jezus

maar gij hebt ontvangen de 
Geest van het zoonschap, 
door welke wij roepen: 
Abba, Vader. 

Want gij hebt niet ont-
vangen een geest van 
slavernij om opnieuw 
te vrezen,

Romeinen 8 : 15

en worden om niet gerecht-
vaardigd uit zijn genade,
door de verlossing 
in Christus Jezus.

Want allen hebben 
gezondigd en derven 
de heerlijkheid Gods,

Romeinen 3 : 23 - 24
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We leven in twee ‘culturen’

het tijdelijke, natuurlijke 
koninkrijk v. deze wereld

het eeuwige, geestelijke 
Koninkrijk van God

♦ gebrokenheid, dood
♦ beperkte ‘liefde’

– vaak: verlating
♦ er niet vol mogen zijn

– onvrij; slaaf

♦ heelheid, leven
♦ volkomen liefde

– nooit verlaten  Rom.8:39

♦ er volledig mogen zijn
– vrij; zoon  Rom. 8 : 15

grondregels, ervaringen, gewoonten, 
en einde verschillen radicaal!

♦ verbonden met God♦ gescheiden van God

in Adam in Christus
vgl. 1 Cor.15:19-23
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Gods liefde in Christus wijkt niet van ons

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking of benauwdheid of ver-
volging of honger, of naaktheid, of gevaar, of 
het zwaard?

36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden 
wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 
slachtschapen.

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem, die ons heeft liefgehad.

Romeinen 8 : 35 - 39
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Gods liefde in Christus wijkt niet van ons

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem, die ons heeft liefgehad.

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 
leven, noch engelen noch machten, noch heden 
noch toekomst, noch krachten,

39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8 : 35 - 39
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Een duidelijke illustratie: 
Psalm 27 (1)

1 Van David. De HERE is mijn licht en mijn 
heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is
mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 
zijn? 2 Toen boosdoeners op mij afkwamen 
om mijn vlees te eten (mijn tegenstanders en 
mijn vijanden) zijn zij zelf gestruikeld en 
gevallen. 3 Al legert zich een leger tegen mij, 
mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg 
tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 

leven in de nieuwe cultuur
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Psalm 27 (3)

5 Want Hij bergt mij in Zijn hut ten dage des 
kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene 
van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
6 En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn 
vijanden rondom mij; daarom wil ik in Zijn 
tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, 
ja psalmzingen de HERE.

leven in de nieuwe cultuur
(vervolg)
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Psalm 27 (4)

7 Hoor, HERE, hoe ik luide roep, wees mij gena-
dig en antwoord mij. 8 Van Uwentwege zegt mijn 
hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek Uw aange-
zicht, HERE. 9 Verberg Uw aangezicht niet voor 
mij, wijs Uw knecht niet af in toorn, Gij waart 
mijn hulp; verwerp mij niet en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.

ook ook DavidDavid kende kende 
verlatingsan

gst !
verlatingsan

gst !

10 Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, 
toch neemt de HERE mij aan.

... en het a
ntwoord !

... en het a
ntwoord !

leven in de oude cultuur -> omslag naar nieuw

http://www.12accede.nl/


3
Prediking in Rehoboth gemeente Leeuwarden, 8 maart 2008

©  André H. Roosma,  www.12accede.nl Zoetermeer

8 maart 2008Rehoboth              Leeuwarden 13

11 Onderwijs mij, HERE, Uw weg en leid mij op een 
effen pad om mijner belagers wil; 12 geef mij niet 
prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want 
valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld 
blaast.
13 O, als ik niet had geloofd des HEREN goed-
heid te zullen zien in het land der levenden!
14 Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij 
onversaagd; ja wacht op de HERE.

Psalm 27 (5)
de les uit de omslag
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Psalm 27 (2)

4 Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, 
dit zoek ik: te verblijven in het huis des 
HEREN al de dagen van mijn leven, om de 
liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, 
en om te onderzoeken in Zijn tempel. 

de liefelijkheid 
des HEREN te 
aanschouwen

= 
voeding 

voor onze emoties

te onderzoeken 
in Zijn tempel 

= 
voeding 

voor ons denken

wat David hielp in de nieuwe cultuur te leven
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In Yeshua blijven

5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. 
Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, 
die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt gij niets doen.

7 Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden 
in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, 
en het zal u geworden. 

9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, 
heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde.

11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap 
in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

Johannes 15 : 5 – 11
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Inburgeren in een nieuw land
of in een ander gezin

♦ Een actueel onderwerp!
♦ Wat is nodig:

– je nieuwe positie kennen (burgerrechten, etc.)
– je openstellen voor andere mensen, andere taal, 

andere cultuur, andere gebruiken, etc.
(dat is wennen!)

♦ Wat helpt ons:
– je erop instellen dat ’t ánders is
– je niet afsluiten (je niet isoleren)
– nieuwsgierig zijn; veel vragen stellen

dit geldt ook voor ons als nieuwe burgers 
in Yeshua’s Koninkrijk en Gods gezin

genieten van 

Yeshua’s liefde!x
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