Les 10.
De Twee naturen van de christen.

Joh. 3:6

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is
geest”.

De Bijbel leert ons dat een christen twee naturen heeft. De eerste natuur hebben wij bij onze
geboorte meegekregen zoals dit bij elk mens op aarde het geval is. Deze, bij onze natuurlijke
geboorte meegekregen, toestand is zondig en verdorven, als erfenis door de zondeval van
Adam en Eva.
De andere natuur komt van de van de Here God zelf en deze kan de zondige mens
verkrijgen door wedergeboorte. Het is de natuur van de Heer Zelf en is daarom volmaakt en
zonder zonde.
1. De natuurlijke, oude, mens.

Psalm 51:7

“Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij
ontvangen”.

1 Cor. 2:14

“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts
geestelijk te beoordelen is”.

Marc.7:21-23 “Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade
overleggingen”.
Efeze 4:22-23 “de oude mens aflegt, die ten verderve gaat”
Rom. 8:8

“zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.”

Rom. 8:7

“Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God”.

Jer. 17:9

“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?”

Wij zien in de bovengenoemde bijbelteksten dat een onbekeerd mens niet in staat is om goed
te doen, hoe begaafd, beschaafd, edelmoedig, vriendelijk of godsdienstig deze ook mag zijn.
Een onbekeerde kan de Here God niet begrijpen, niet gehoorzamen of behagen, het is totaal
onmogelijk. Zolang een mens naar het vlees, de oude zondige toestand, leeft zal de Here Zich
van zo’n mens afzijdig houden.
Een wedergeboren mens, ondanks dat het zijn oude natuur nog bezit, heeft hij/zij de nieuwe
natuur ontvangen. De nieuwe natuur die naar Gods’ beeld is geschapen in gerechtigheid en
heiligheid.

2. De nieuw mens, de nieuwe natuur.
Vooraf lezen:

Johannes 3: 1-21.

Joh. 1:11-13 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”
Johannes 3:3 “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij
iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”.
Gal. 3:26

Efeze 4:24
2 Kor. 5:17

“Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.”
(NBG)
“want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.”
(NBV)
“en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in
waarachtige gerechtigheid en heiligheid”
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan* , zie, het nieuwe is gekomen”.

Lezen:Lucas 24:36-46

* Christus vervulde de wet op het kruishout, daarmee vervulde Hij hetgeen geschreven staat

in de wet en de profeten. Na Golgotha brak het genadetijdperk, de genadebedeling, aan waarin
de mens niet onder de wet leeft maar uit en door genade wordt verlost en gereinigd voor de
Here God mag staan. De mens mag vervuld met de Heilige Geest, de Geest van de Heer,
leven en tot gerechtigheid.
Lucas 24:44 “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u
was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de
profeten en de psalmen moet vervuld worden.”
Gal. 2:20

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij
heeft overgegeven”.

Kol. 3:3-4

“U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in
luister verschijnen.” (NBV)
“Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid.” (NBG)

Kol. 1:27

“Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit
geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.”
(NBG)

“Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor
alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (NBV)
1 Joh 5:11-12 “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is
in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet
heeft, heeft het leven niet.”
De “Nieuwe Mens” is de Here Jezus Christus Zelf. Daarom is er tussen “onze” twee naturen
constant een conflict. Onze oude zondige natuur, de erfenis van Adam, accepteert de “de
Nieuwe Mens”, Jezus Christus, vertegenwoordigd door Zijn Geest in ons, niet. Ook de apostel
Paulus streed zijn gehele leven met zichzelf, met de twee naturen. Voor hem en ook voor ons
was en is het steeds een strijd tussen de twee “IK’s”.
Rom. 7:21-24 “Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij
mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,
maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van
mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in
mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes
doods?” (NBG)
Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al
wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God,
maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet
waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de
wet van de zonde, die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit
dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? (NBV)
Lezen: Romeinen 7:14-25.
Een ervaring, zoals Paulus deze beschrijft, ontmoedigd de christenen vaak, vooral de pas
bekeerde gelovigen, en men vraagt zich dan ook wel af of de Here hen wel heeft aangenomen.
De “nieuwe mens” in Christus heeft de inwonende Heilige Geest als hulp en ondersteuning en
het grote geheim van de overwinning op het “vlees” (De oude natuur van de mens) is
“wandelen in de Heilige Geest”:
Gal. 5:16-17 “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het
vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de
Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet
wat gij maar wenst”.
Rom. 8:12-13 “Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar
het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar
indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven”.
In de Bijbel lezen wij niet dat het bedoeling van de Here God is dat wij onze oude natuur gaan
verbeteren of opknappen. Het Nieuwe Leven met de Heer Jezus Christus is geen renovatie
van het oude leven, zelfwerkzaamheid. De veel gehoorde opmerking “verandering des
harten” of “een voortdurende bekering” wordt nergens in de Bijbel gevonden maar zijn
uitdrukkingen van theologen welke een bepaalde kerkleer voor staan.

De Bijbel leert ons dat onze “oude natuur met Christus gekruisigd is” en dat wij daarom
“dood” voor de zonde zijn. Wél wordt de gelovige gevraagd dat hij/zij bij voortduring de
relatie met de Heilige Geest onderhoud door te luisteren naar Zijn stem in het geweten.
Door dit tot een constante ervaring te maken zal de Heilige Geest de gelovige ondersteunen en
de werking van de oude mens in ons “doden”. Wel moet opgemerkt worden dat wanneer wij
ons willens en wetens op aardse genoegens richten de Geest zich terug zal trekken in ons
geweten en denken.
Rom. 6:6-7

“dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het
lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven
der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde”.

Fil. 3:3

“Want wíj zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen”.

Gal. 2:20

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij
heeft overgegeven”.

Rom. 13:14

“Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat
begeerten worden opgewekt”

