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Uit Adam - in Christus 
John C. Metcalfe 

Hoofdstuk 5: HET LEVEN DAT IK NU LEEF, Galaten 2:20 

Uitgegeven in nr. 13 van stichting “Brood voor een hongerig hart”, Nederland. 

Oorspronkelijke uitgave: “Out of Adam - Into Christ”, The Overcomer Trust, Poole, Dorset, England 
 
In ons vorige hoofdstuk zagen we dat het nodig is om er voortdurend van uit te gaan dat we met 
Christus gestorven zijn. Dat is de ene zijde van de waarheid van onze eenheid met Hem. Nu willen 
we zien dat we ook één zijn met de opgestane Here in Zijn leven. Herinnert u zich hoe Romeinen 
6:11 gesplitst kan worden in twee delen die altijd moeten samengaan? 
“Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde”, dat is het eerste deel, 
waarop volgt: “maar levend voor God in Christus Jezus”. Voordat een mens wedergeboren wordt is 
hij “in Adam” (1 Kor. 15:22), wat betekent dat hij van Adam een zondig natuur erft en dat zijn le-
ven zich afspeelt in de gedachten en wegen van een gevallen wereld. 
Toen de Here Jezus op aarde kwam, werd Hij in Zijn uiterlijk als een mens bevonden (Fil. 2:8) en 
als de laatste Adam (1 Kor. 15:45) won Hij in de eerste plaats de strijd die Adam had verloren tegen 
het kwaad en tegen satan, en leefde Hij een zondeloos leven. 
Maar Hij stierf ook in onze plaats en bracht door dit sterven dit oude geslacht tot een einde. Toen 
Hij opstond uit de dood was Hij de eerste van een nieuw geslacht. Wanneer nu iemand wedergebo-
ren is, en hij “één plant is geworden in de gelijkmaking aan Zijn dood”, en door de kracht Gods 
mede opgewekt kon worden (Rom. 6:5), is hij “in Christus”. 
Hij is nu een nieuwe schepping. Maar dat nieuwe leven moet hier in deze wereld worden geleefd. 
Dit betekent dat het nieuwe in de christen beheerst wordt door de gedachten en wegen van het ko-
ninkrijk der Hemelen, waarvan hij nu een burger is geworden (Fil. 3:20). Van de tweede mens erft 
hij de nieuwe natuur, de natuur van God. Laat ons dan enkele van die dingen nader bezien, waaraan 
hij deel krijgt “in Christus”, een uitdrukking die telkens weer in de brieven wordt gebruikt. 
Bij het schrijven heb ik de brief aan de Efeziërs open voor mij liggen, en ik geloof niet dat wij iets 
beters kunnen doen dan een lijst maken van die zegeningen en gaven die wij tot de onze mogen re-
kenen omdat wij “in Christus” zijn - verenigd in nieuwheid des levens met onze verrezen Here. 

 De brief is geschreven aan de heiligen en gelovigen (dat betekent: zij die vol geloof zijn) in 
Christus Jezus, die te Efeze zijn (Efeziërs 1:1). 

 Paulus zegt ons hier dat God ons alle geestelijke zegeningen inde hemelse gewesten in Christus 
Jezus heeft geschonken. (Ef. 1:3). 

 Er staat dat we “uitverkoren” zijn in Hem (Ef. 1:4) wat betekent dat de uitverkorenen diegenen 
zijn, die door de nieuwe geboorte niet langer “in Adam” zijn maar “in Christus” - Gods Uitver-
korene. Wij zijn aangenomen als kinderen Gods door Christus Jezus, omdat we in Hem zijn, in 
verbondenheid met Hem (Ef. 1:5). 

 Wij zijn begenadigd in Hem (Ef. 1:6). 

 Wij hebben de verlossing door Zijn bloed in Hem (Ef. 1: 7) . 

 Er komt een dag waarop al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Chris-
tus, samengevat wordt in Hem (Ef. 1:10) . 

 Wij hebben een erfdeel ontvangen in Hem (Ef. 1:11) . 

 We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte in Hem (Ef. 1:13). 

 Wij zijn mede levend gemaakt met Christus (Ef. 2:5). 
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 We zijn mede opgewekt en ons is mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 
Jezus (Ef. 2:6), wat betekent dat wij in Hem een leven bezitten, waarin meer macht openbaar 
wordt dan bij enig heerser hier op aarde. 

 Wij zijn geschapen om goede werken te doen in Christus Jezus (Ef. 2:10). Dit betekent dat er 
voor u en voor mij iets te doen is hier in deze wereld, dat door niemand anders gedaan kan 
worden en wat we alleen kunnen volbrengen in gemeenschap met Hem. 

 Wij zijn in Christus Jezus dichtbij gekomen (Ef. 2:13). 

 In Hem worden wij samen gebouwd in de Geest met onze medechristenen tot een huis waarin 
God in deze wereld gezien wordt (Ef. 2: 20-22). 

 Gods eeuwige voornemen inzake de mensen was in Christus Jezus. (Ef. 3:8-11) . 

 Wij mogen met vrijmoedigheid rechtstreeks in de tegenwoordigheid van God Zelf gaan, in Hem 
(Ef. 3:12). 

 Heerlijkheid wordt er gebracht aan onze God in de gemeente in Christus Jezus (Ef. 3:21) . 

 Wij zijn krachtig gemaakt om alle vijanden tegemoet te treden en te overwinnen, in Hem (Ef. 
6:10). 

Wat een rijkdommen hebben we reeds gevonden! Stel u een diamantmijn voor. In die mijn kunnen 
we schatten vinden die onmogelijk ergens anders te vinden zijn. Als u dan ook diamanten zoekt dan 
moet u daar zijn. Als u iets ontbreekt in uw christenleven dan is hier de ene mijn waarin u het kunt 
vinden, en alleen op deze plaats; maar daar zult u het dan ook zeker vinden - in Christus Jezus. 
In Hem moogt u op al deze dingen rekenen die u waarlijk aan Hem gelijk zullen maken. Want hoe-
vele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is het ook in Hem: Amen, tot eer van God 
(2 Kor. 1:20). 
Het is niet moeilijk om de brieven te lezen en dan naar deze twee woorden te kijken, “In Christus” 
of “Door Christus” en dan een stuk papier te nemen en die gegevens op te schrijven, zoals ik ook 
gedaan heb, uit de brief aan de Efeziërs, datgene dat het onze is in Christus Jezus. Iedereen die kan 
lezen en schrijven kan dit doen. U hebt hier niet een bijzondere opleiding voor nodig, maar alleen 
een hongerig hart dat naar God zoekt en bereid is om Zijn Woord te ontvangen en verlangt dat het 
in uw leven waargemaakt wordt. 
Ik denk wel eens dat het een van de grootste overwinningen van de satan is om de christenen van dit 
soort Bijbelonderzoek af te houden. God werkt in de genade op dezelfde wijze als in de natuur. Hij 
heeft het zaad dat men nodig heeft voor het koren in de wereld gegeven, waar brood dat bereid kan 
worden. Maar als de mens niet zaait, oogst, maalt en bakt, dan lijdt hij honger. 
God heeft alles in Zijn Woord gezet wat de christen ook maar nodig kan hebben om zijn nieuwe 
leven in stand te houden; maar de christen moet lezen, bidden, en de waarheid die hij vindt op zijn 
eigen leven toepassen, want anders zal hij in een onvruchtbare woestijn leven, niet groeien in de 
genade, noch een vreugd zijn voor zichzelf of voor anderen. 
Neig uw oor tot de wijsheid, zegt de schrijver van het boek der Spreuken en wend uw hart tot ver-
standigheid; ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij 
haar zoekt als zilver en naar haar speurt als verborgen schatten; dan zult ge de vreze des Heren ver-
staan, en de kennis Gods vinden (Spr. 2:2-5). 
Prediken is noodzakelijk, getuigen waardevol, gemeenschap met elkaar heeft zijn plaats, maar er is 
niets wat het nieuwe leven in Christus kan opbouwen dan een persoonlijke kennis van het Woord 
van God, en het met ootmoedige geest op je eigen leven toepassen van alles wat je in het Woord 
hebt gevonden. 

Wilt u nu met mij het vers opslaan dat boven dit hoofdstuk werd genoemd: Gal. 2:20. 
Dit vers heeft drie gedeelten: 

1.  “Met Christus ben ik gekruisigd”. Hier hebben we reeds met elkaar over gesproken. 
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2.  “Toch leef ik, (maar) niet meer mijn ik, Christus leef in mij”. Het nieuwe leven dat ons ge-
geven is toen wij wedergeboren werden is in Christus en wordt aan ons geschonken als Hij 
in ons woont door Zijn Geest. 

Nu komen we tot de praktische uitwerking van deze wonderbare feiten en we spreken niet over iets 
vreemds en geheimzinnigs maar over iets dat ons gehele leven in deze wereld rijk en vol vreugde 
maakt voor onszelf; en het maakt ook degenen rijk die in ons huis wonen, hen waar we mee werken 
en dagelijks mee omgaan en hen die tot onze gemeente behoren. 

3.  “En zover ik nu nog in heit vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij 
heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”. Met andere woorden, ons dagelijks le-
ven, wat wij onder onze medemensen leven is nu een leven van geloof. 

Sommige Bijbelleraren zeggen dat het geloof waardoor wij leven het geloof van de Zoon van God 
is, Die Zelf in ons leeft door Zijn Geest. Anderen vertalen deze woorden als volgt: “Ik leef door het 
geloof in de Zoon van God”. Het principe is in beide vertalingen gelijk. Ons leven, in deze wereld 
als kinderen van God, wordt niet door onze eigen inspanningen en pogingen geleefd, maar doordat 
wij putten uit de bronnen die God ons heeft geschonken in Christus Jezus. 
Wat betekent dit? Laat mij dit proberen te illustreren door één vers uit de Schrift. In 1 Kor. 1:30 
wordt ons gezegd: “Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, Die ons van God geworden 
is: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing”. 
Laten we aannemen dat ik in een situatie beland waarin ik niet weet wat te doen en welke richting 
ik uit moet. Wat doe ik nu? In de eerste plaats wend ik mij van mijn eigen inzicht af (Spr. 3:5). Ik 
erken voor God dat ik voor een probleem sta wat te moeilijk voor me is, en ik herinner Hem er aan 
dat ik met Christus gekruisigd ben en dat ik nu geloof dat Hij mijn wijsheid is, en ik mijn probleem 
zonder vrees onder de ogen kan zien, omdat Hij mij de juiste leiding zal geven in wat ik moet zeg-
gen en doen, al naar ik nodig heb. Ook in een tijd van verzoekingen mag ik mij op dezelfde wijze 
afwenden van mijn eigen kracht om deze te weerstaan, en Hem als mijn rechtvaardigheid aanne-
men. 
Als ik me er van bewust word dat ik van God zou kunnen worden afgetrokken en buiten Zijn plan 
en wil voor mij zou raken, dan mag ik mijzelf op Hem werpen als mijn heiliging en ik ontdek dan 
dat er in mij een liefde ontstaat tot en een verlangen naar de wil van God boven alles. 
Op de dag dat ik niets meer voor mijzelf kan doen en ik geroepen word om over te gaan van het tij-
delijke naar de eeuwigheid, hetzij door het graf hetzij door Zijn wederkomst, kan ik eveneens op-
zien naar Hem en zeggen: “Hij is mijn verlossing - nu ben ik veilig in Gods tegenwoordigheid voor 
eeuwig”. 
“Let op de leliën des velds, hoe zij groeien”, zei de Here Jezus, nadat Hij eerst een vraag gesteld 
had, die wij allen met een: “Ik niet!” zouden moeten beantwoorden: “Wie van u kan door bezorgd te 
zijn één el aan zijn lengte toedoen?” 
De gedachte dat een mens ernstig zit te piekeren om daardoor langer te worden is op zichzelf al 
lachwekkend en dwaas. En toch is het juist dat wat zoveel christenen proberen in hun geestelijk 
leven. 
Dan vervolgt Hij: “Zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heer-
lijkheid niet bekleed was als één van deze” (Matth. 6:27-30). 
De reden van hun groei en hun schoonheid is dat zij die ontvangen door de kracht van God. Precies 
op dezelfde wijze dat u en ik elke dag mogen leven door te putten uit dat wat God ons in Christus 
heeft gegeven. 
Wij mogen onszelf rekenen “levend te zijn voor God door Jezus Christus onze Here”. Het is juist de 
eenvoud van dit geloofsvertrouwen die de grootste moeilijkheid voor velen van ons is. Wij houden 
meer van iets dat moeilijk en ingewikkeld is, maar de Here Jezus zegt: “Ik dank U Vader, Heer des 
hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan 
kinderkens geopenbaard”. 
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En meteen daarna geeft Hij die machtige en wonderlijke uitnodiging: “Komt tot Mij allen die ver-
moeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zacht-
moedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn 
last is licht” (Matth. 11:28-30). 
De voortdurende aanvaarding van deze uitnodiging is de ene zekere weg tot een gezond en vrucht-
baar christenleven. 
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