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IN CHRISTUS ZIJN
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, in het Nieuwe Testament van de bijbel wordt vele malen
gesproken over het “in Christus zijn” of het “in Hem zijn”.
Jezus Zélf riep ons op om in Hem te blijven (Joh. 15:4-7) en de apostel Paulus riep op om in
geloof in Jezus Christus te wandelen (Col. 2:6-7).
Wat is de betekenis van dit alles? Waarom is het “in Christus zijn” zo belangrijk voor een
gezond christelijk opstandingsleven?
In deze prediking wil ik met u enkele geweldige zegeningen bekijken, die ten deel vallen aan
al degenen die “in Christus zijn”.
Door in Christus te zijn, overwinnen wij over het vlees
Recent kwamen op deze website twee predikingen over de strijd tegen het vlees van de
wedergeboren mens aan de orde (zie “VLEES (1) – De strijd in ons” en “VLEES (2) – De
strijd in ons”). We ontdekten hoe ontzettend belangrijk is om in Christus te zijn als wij de
overwinning over ons vlees, die hardnekkige oude natuur, willen behalen. En het behalen
van de overwinning wil wij toch allemaal? Het is toch heerlijk als wij niet meer door de
vreselijke uitwassen van dat oude karakter worden geplaagd?
Kinderen Gods worden zeer zeker nog door hun oude karakter geplaagd. Ondanks dat wij
wederom geboren zijn als Gods kinderen, daarbij aan de zonde zijn gestorven en één zijn
geworden met Jezus in de gelijkmaking met Zijn dood. De oude mens sterft met Jezus
tijdens de wedergeboorte, verkrijgt deel aan de goddelijke natuur en heeft geen automatische behoefte meer om te zondigen. Rom. 6:1-6 – “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in
de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde
gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in
Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven,
door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de
heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want
indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het
ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de
zonde dienen.”
Maar zoals gezegd ervaren wedergeboren kinderen Gods toch nog steeds een vaak hevige,
geestelijke strijd in hun vlees tegen het oude karakter. Een strijd tussen de oude natuur en
de nieuwe natuur, die inderdaad na de wedergeboorte plaatsvindt. Rom. 7:14-23 – “Want wij
weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen
ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe
datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat is, in
mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind
ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in
mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar ik zie een
andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt
onder de wet der zonde, die in mijn leden is.”
Hiermee wordt de grote betekenis van het in Christus zijn duidelijk, want wij kunnen deze
strijd niet zelf voeren. Als wij in eigen kracht en met eigen oplossingen en strategiën tegen
de onhebbelijkheden van het oude karakter strijden, zullen wij verliezen. De bijbel stelt dus,
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dat we niet zélf (in eigen kracht) tegen het vlees moeten strijden (2 Cor. 10:3-4a en Efez.
6:12a). Neen, Jezus moet voor ons strijden en met Hem zijn wij méér dan overwinnaars.
Rom. 8:37 – “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad
heeft.” Wij overwinnen in de strijd die in ons vlees plaatsvindt door in Jezus te blijven.
Paulus vervolgde in Rom. 7:24 met de verzuchting: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen
uit het lichaam dezes doods?”
Maar hij gaf ook het antwoord in vers 25: “Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.”
Jezus strijdt voor ons, broeders en zusters, en Hij is de grote Overwinnaar.
Maar gaat Paulus naadloos over naar Rom. 8:1-2 om ons vervolgens te vertellen, hoé wij
door Jezus de overwinning kunnen behalen, namelijk door in Hem te zijn en te blijven: “Zo is
er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het
vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus
Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.”
Door in Jezus Christus te leven, worden wij door de Heilige Geest vrijgemaakt van zonde en
dood. Door in Hem te blijven, overwint onze nieuwe natuur dóór Hem. Dan sterven wij af aan
de beginselen der wereld, hetgeen onder andere wil zeggen, de zwakheid om te zondigen en
tegen God te rebelleren. Het vergankelijke aardse verliest z’n greep op ons leven.
Col. 2:20 – “Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven,
wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?”
Col. 3:1-3 – “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn,
waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet
die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.”
In Jezus Christus zijn, houdt in een leven met Hem verborgen in God en het afsterven aan al
het aardse. Maar laten wij gewaarschuwd zijn, zodra wij buiten Jezus gaan leven, krijgt onze
oude vleselijke natuur weer de overhand.
Door in Christus te zijn, zijn wij heilig en volmaakt in Gods ogen
Broeders en zusters, wij allen ervaren dagelijks aan den lijve dat we nog lang niet volmaakt
zijn. Hiervoor lazen we reeds Paulus’ verzuchtingen over de hevige strijd in zijn vlees, maar
in Fil. 3:12a zei hij klip en klaar nog niet volmaakt te zijn: “Niet dat ik het alrede gekregen
heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, ………….”
In feite zijn wij uit menselijk oogpunt beslist nog niet volmaakt. Maar toch vervolgde Paulus
met de opmerking in vers 15a: “Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen;….”
Niet volmaakt……. wél volmaakt! Hoe kan deze schijnbare tegenstelling worden verklaard?
Zodra wij wedergeboren zijn en in Christus zijn en blijven, zijn wij in de ogen van God de
Vader tot heiligen geworden. God de Vader beziet ons nu met geheel andere ogen. Hij ziet
het Bloed van Zijn geliefde Zoon Jezus aan onze levens en Hij ziet ons gekleed in het
smetteloos witte kleed der rechtvaardiging van Jezus (Rom. 5:1; Openb. 7:13-14; 19:8).
Daarom zegt de bijbel dat wij volmaakt zijn. Doch alléén als wij in Jezus zijn.
Col. 2:10 – “En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;”
Als wij in Jezus Christus zijn, zijn wij in de ogen van God de Vader volmaakt, omdat wij dan
een deel van Jezus’ volmaakte Lichaam zijn, waarin Gods volheid lichamelijk woont.
Col. 2:9 – “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;”
Jezus is volmaakt. Wij zijn Zijn Lichaam en in Hem en dus eveneens volmaakt.
Door onze positie in Jezus als geliefd kind van de Vader, gereinigd door het kostbare Bloed,
zijn wij volmaakt en heilig (“afgezonderd”). We maken zeker nog fouten, helaas vallen we wel
eens in zonde, maar tóch ziet God ons als volmaakt en heilig. Hetgeen niet betekent dat wij
onze bewuste fouten en zonden niet onmiddellijk zouden moeten belijden bij Jezus en deze
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voortaan moeten nalaten. Maar willen wij volmaakt in Jezus zijn, dan moeten wij wél in Hem
blijven. Slechts in Hem zijn wij volmaakt. Onze volmaaktheid is in Jezus, niet buiten Hem!
Jezus is de centrale Persoon in onze volmaaktheid en de bijbel spreekt hierover als een
verborgenheid die eeuwenlang verborgen is geweest, maar nú aan Gods heiligen is
geopenbaard. Die verborgenheid is niet enkel, dat onze zonden zijn vergeven door Jezus’
Kruisoffer en wij zijn verlost, maar óók dat wij in Jezus volmaakt zijn.
Col. 1:26-28 – “Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en
van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; Aan wie God heeft willen
bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen,
welke is Christus onder u (= in u), de Hoop der heerlijkheid; Denwelken wij verkondigen,
vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij
zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;”
Christus “onder u” betekent Christus “in u”, want het Griekse voorzetsel “en” geeft een
verhouding van rust aan en betekent niet enkel “onder”, maar ook “in, met, door, etc”.
Paulus’ door God gegeven zendingsopdracht was dus om de mensen tot het geloof in Jezus
Christus te brengen en hen in Hem volmaakt te stellen (Col. 1:28; 2:10) en hen door Hem
ook overwinnaars te laten worden (Rom. 8:37).
Maar zónder Jezus kunnen wij helemaal niets doen (Joh. 15:5b). Het is Christus, Die ons
kracht geeft, en door Hem vermogen wij alle dingen te doen. Fil. 4:13 – “Ik vermag alle
dingen door Christus, Die mij kracht geeft.”
“Vermogen” komt van het Griekse werkwoord “’chuo”, dat “sterk zijn, machtig zijn, krachtig
zijn, gezond zijn, macht hebben zoals wordt getoond door buitengewone daden, sterkte
hebben om te overwinnen” betekent. Hallelujah, prijst God!
Niet doordat wij uit onszelf zo sterk en machtig zijn, neen, maar Jezus bezit álle macht in
hemel en op aarde (Matt. 28:18) en álles is aan Hem onderworpen (Efez. 1:21-23).
Door in Christus te zijn, brengen wij vruchten voort
Als wij alles slechts door Jezus vermogen en slechts door Hem overwinnen, spreekt het
voor zich, dat vruchtbaarheid eveneens niet door onze eigen kracht tot stand wordt gebracht.
Daarom roept Jezus ons ook op om in Hem te blijven, teneinde vruchten te dragen. Maar u
begrijpt dat het voortbrengen van goede vruchten slechts kan plaatsvinden, als er in de strijd
in het vlees overwinningen worden behaald. Joh. 15:4-5 – “Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook
gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in
hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.”
Door in Christus te zijn, krijgen wij deel aan de Opname
Broeders en zusters, wie is toch in staat om de heerlijkheid van Gods belofte te bevatten, dat
op een goede dag Jezus Christus terugkomt om Zijn Bruid op te halen en tot Zich te nemen.
De bijbel zegt, dat als wij in Hem zijn, wij aan deze geweldige, heerlijke gebeurtenis mogen
deel hebben. Als Jezus ons leven is, dan zullen wij ook eens daar zijn in de Opname.
Col. 3:4 – “Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”
Rom. 8:10-11 – “En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden
wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die
Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”
1 Thess. 4:14-17 – “Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal
ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen
wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des
Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een
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geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en
die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven
zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de
lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”
Hoe blijven wij in Christus?
Hoé blijven wij in onze Here Jezus Christus?
Onze Heiland gaf het antwoord op deze vraag in Joh. 15:7 – “Indien gij in Mij blijft, en Mijn
woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.”
En de belangrijkste van Gods geboden die wij moeten gehoorzamen, zijn volgens Hem deze:
Mark. 12:30-31 – “……gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit
geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen
ander gebod, groter dan deze.”
Willen wij in Jezus blijven, Die het levende Woord Zelf is, dan moeten Zijn Woorden in ons
blijven. Dan zullen wij God de Vader en Jezus, Die God is, met ons hele hart, ziel, verstand
en kracht liefhebben en onze naasten als onszelf. Dan zullen wij Zijn gehele Woord in al zijn
facetten liefhebben en gehoorzamen. In Joh. 14:23 maakte Jezus dat reeds duidelijk: “…….:
Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en
Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.”
Indien wij Jezus wérkelijk liefhebben, gehoorzamen wij met vreugdevolle liefde Zijn Woord
en Zijn geboden en dan komen Hij en Zijn Vader (en óók de Heilige Geest – vers 17) in ons
hart wonen. En het zal ons steeds een vreugde zijn om Gods Aangezicht te zoeken in de
gemeenschap met Zijn Woord en in de gebeden.
Het schriftgedeelte uit Rom. 8, dat reeds aan de orde kwam, leert vanuit een ander gezichtspunt wat het betekent om in Jezus te zijn. Namelijk, dat wij dan in de Geest wandelen en alle
werkingen van het vlees voortdurend doden door de Geest. Dit vereist een dagelijkse overgave aan Jezus en prijsgave van de eigen wil, hetwelk soms gepaard zal gaan met intense
innerlijke worstelingen. Rom. 8:1,5-6,10-11,13 – “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor
degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den
Geest. …………. Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar
den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Want het bedenken des vleses is de dood;
maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; ……… En indien Christus in
ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der
gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in
u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. ………………… Want indien gij naar het
vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams
doodt, zo zult gij leven.”
Hoé weten wij dat wij nog steeds in Jezus Christus zijn en blijven? Ook dit is een oprechte en
actuele vraag!
De dwaalwegen waarop een kind van God kan belanden zijn immers soms heel erg subtiel.
Sleur en routine, zelfgenoegzaamheid, etc. kunnen ons haast ongemerkt van de gemeenschap met God afhouden.
Maar prijst God, in de bijbel staat ook in dit verband een checkpunt vermeld. Want door
Jezus Christus verkrijgen we vrede met God. Rom. 5:1 – “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit
het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;”
Door die vrede met God ook te behouden, ja, zelfs te laten heersen in ons hart, zullen hart
en zinnen in Jezus bewaard blijven.
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Fil. 4:7 – “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen
bewaren in Christus Jezus.”
Col. 3:15 – “En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één
lichaam; …………..”
Het woordje “heersen” komt van het Griekse werkwoord “bra’beuo”, dat “scheidsrechter zijn,
beslissen, bepalen, besturen, regelen” betekent. Hier in opgesloten zit het zelfstandige
naamwoord “brabeus”, dat “scheidsrechter” betekent. Dus de Heilige Geest wil middels Gods
vrede in ons hart ons overtuigen van de juistheid van onze beslissingen en de actuele stand
van ons geestelijke leven. En in dit kader mogen wij nooit uit het oog verliezen, dat wij deel
uitmaken van dat éne Lichaam van Christus, de Gemeente, waarvan Hij Zelf het Hoofd is.
Het spreekt vanzelf, dat hier een grote rol is weggelegd voor ons geweten, dat uiterst
gevoelige en bijzondere, door God geschapen, innerlijke communicatiemiddel.
Rom. 9:1 – “Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis
gevende door den Heiligen Geest),
Geliefde broeders en zusters, hoe belangrijk is het dus om in Jezus te zijn. Vele zegeningen
vallen ons dan ten deel. En als wij, nadat wij kinderen Gods zijn geworden, in Jezus Christus
zijn en blijven, krijgen wij ook deel aan het tweede, grote deel van Jezus’ verlossingswerk.
Want dan brengt Hij ons als onze hemelse Hogepriester voortdurend voor het Aangezicht
van God de Vader, Die ook in ons hart woont.
God de Vader bewoont een ontoegankelijk Licht en is een verterend vuur, maar Hij staat ons
toe om tot Hem te komen, omdat wij in Zijn geliefde Zoon zijn. Jezus bekleedt nu de hoogste
positie in de hemel. Hij is voor eeuwig volmaakt, zodat Zijn gebeden voor ons eveneens
volmaakt zijn. Hij stelt ons aan Zijn Vader voor als Zijn geliefde toekomstige Bruid, de
Gemeente. Wat een heerlijke garantie dat wij eens voor altijd bij Hem zullen zijn. Hallelujah.
God zegene u. Amen.

