
Rom 8:1 

 

DAAR is dan nou geen 

veroordeling vir die wat in 

Christus Jesus is nie, vir die 

wat nie na die vlees wandel 

nie, maar na die Gees. 



1 Kor 1:2 
aan die gemeente van God wat in 

Korinthe is, aan die geheiligdes in 

Christus Jesus, die geroepe heiliges, 

saam met almal wat die Naam van 

onse Here Jesus Christus in elke plek 

aanroep, hulle sowel as onse Here: 

Ef 1:1 

PAULUS, ’n apostel van Jesus 

Christus deur die wil van God, 

aan die heiliges wat in Éfese is, 

en die gelowiges in Christus 

Jesus: 



Fil 1:1 

PAULUS en Timótheüs, diensknegte van 

Jesus Christus, aan al die heiliges in 

Christus Jesus wat in Filíppi is, saam 

met die opsieners en diakens: 

1 Thes 1:1 

AULUS en Silvánus en Timótheüs aan 

die gemeente van die Thessalonicense 

wat in God die Vader en die Here Jesus 

Christus is: Genade vir julle en vrede 

van God onse Vader en die Here Jesus 

Christus! 



Joh 15:1 – 8  
EK is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. 

2 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke 

loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan 

dra. 

3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek 

het. 

4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan 

dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook 

nie as julle in My nie bly nie. 

5Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, 

hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. 

6As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot 

en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die 

vuur, en dit verbrand. 

7As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat 

julle wil hê, en julle sal dit verkry. 

8Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle 

sal my dissipels wees. 



Is ek in Christus? 
  

 

Dennis de Wet 



Wat beteken dit om “In Christus” te wees? 
Joh 17:11 

En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die 

wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u 

Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan 

wees net soos Ons.20 – 23 Maar Ek bid nie vir hulle 

alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My 

sal glo — dat almal een mag wees net soos U, Vader, in 

My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, 

sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.  En Ek 

het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, 

sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is.  Ek in 

hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en 

dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle 

liefgehad het net soos U My liefgehad het. 



John 14:6 

 

Jesus antwoord hom: Ek is 

die weg en die waarheid en 

die lewe; niemand kom na die 

Vader behalwe deur My nie. 



Joh 6:53, 56 

 

53 En Jesus sê vir hulle: 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 

julle, as julle nie die vlees van die 

Seun van die mens eet en sy 

bloed drink nie, het julle geen 

lewe in julleself nie. 

56 Wie my vlees eet en my bloed 

drink, bly in My en Ek in hom. 



1 John 2:24 

Wat julle dan van die begin af 

gehoor het, laat dit in julle bly. 

As in julle bly wat julle van die 

begin af gehoor het, dan sal 

julle ook in die Seun en in die 

Vader bly. 



Wat is die eineskappe van iemand wat 

“in Christus is”? 
Ef 1:15 

Daarom — vandat ek gehoor het van die 

geloof in die Here Jesus wat onder julle is 

en die liefde tot al die heiliges — 

Gal 5:22, 23 

Maar die vrug van die Gees is liefde, 

blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 

sagmoedigheid, selfbeheersing. 

23 Teen sulke dinge is die wet nie. 



Mat 25:31-40 

 EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid 

kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy 

op sy heerlike troon sit; 

32en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy 

sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape 

van die bokke afskei; 

33en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke 

aan sy linkerhand sit. 

34Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, 

sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die 

koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van 

die wêreld af. 



Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete 

gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te 

drinke gegee; Ek was ’n vreemdeling, en julle het 

My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My 

geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die 

gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. 

Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: 

Here, wanneer het ons U honger gesien en 

gevoed; of dors, en te drinke gegee? En wanneer 

het ons U ’n vreemdeling gesien, en herberg 

gegee; of naak, en geklee? En wanneer het ons U 

siek gesien of in die gevangenis, en na U 

gekom?En die Koning sal antwoord en vir hulle 

sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit 

gedoen het aan een van die geringstes van 

hierdie broeders van My, het julle dit aan My 

gedoen. 



John 13:34,35 

’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar 

moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet 

julle ook mekaar liefhê. 

 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels 

is, as julle liefde onder mekaar het. 

Openbaring 14:13 

En ek het ’n stem uit die hemel aan my hoor 

sê: Skryf — salig is van nou af die dode wat in 

die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle 

kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg 

met hulle. 



Hoe kom ek in Christus? 
 

Hand 2:38 

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat 

elkeen van julle gedoop word in die Naam van 

Jesus Christus tot vergewing van sondes, en 

julle sal die gawe van die Heilige Gees 

ontvang. 



Hand 8:14-16 

 

En toe die apostels in Jerusalem hoor dat 

Samaría die woord van God aangeneem het, 

het hulle Petrus en Johannes na hulle 

gestuur. Húlle het afgekom en vir hulle gebid, 

dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want 

Hy het toe nog op niemand van hulle geval 

nie, maar hulle was net gedoop in die Naam 

van die Here Jesus. 



Am I in Christ? 

Acts 19:5 

En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die 

Naam van die Here Jesus. 

 

Gal 3:27 

want julle almal wat in Christus gedoop is, het 

julle met Christus beklee. 



Is daar gevaar dat ek uit Christus kan 

uitgaan/uitval? 

Openbaring 3:14-18 
EN skryf aan die engel van die gemeente van die 

Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige 

Getuie, die begin van die skepping van God: 

15Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm 

nie. Was jy tog maar koud of warm! 

16Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal 

Ek jou uit my mond spuug. 

17Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan 

niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en 

beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. 

18Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur 

gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou 

kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie 

openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan 

sien. 



Wat gebeur met die wat nie in Christus is 

nie? 

Hulle vrugte is 

 

Gal 5:19-21a 

En die werke van die vlees is openbaar, 

naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, 

ongebondenheid; afgodery, towery, 

vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, 

naywer, tweedrag, partyskap; afguns, 

moord, dronkenskap, brassery en dergelike 

dinge, 



Die gevolge 

 
Gal 5:21b 

soos ek al vroeër gesê het, dat die wat 

sulke dinge doen, die koninkryk van 

God nie sal beërwe nie. 



The result 
Mat 25:41-46 

Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg 

van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is 

vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, 

en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, 

en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was ’n 

vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; 

naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die 

gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan sal 

hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons 

U honger gesien of dors of ’n vreemdeling of naak of 

siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal 

Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir 

sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie 

geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie. 

En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die 

regverdiges in die ewige lewe. 



Wat is die uiteinde vir almal? 
A:  Vir die wat in Christus bly tot die einde: 

Mat 25:34 

Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, 

sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die 

koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging 

van die wêreld af. 

Openbaring 3:21 

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te 

sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam 

met my Vader op sy troon gaan sit het. 

21:7 

Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ’n 

God wees, en hy sal vir My ’n seun wees. 



B: Vir die wat nooit in Chriustus was nie 

of die wat uit Hom uitgegaan het: 
Mat 25:45,46 

Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir 

julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van 

hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie 

gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, 

maar die regverdiges in die ewige lewe. 

Openbaring 21:8 

Maar wat die vreesagtiges aangaan en die 

ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en 

hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al 

die leuenaars — hulle deel is in die poel wat brand 

met vuur en swawel: dit is die tweede dood.  



Gal 5:16,17 

MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, 

dan sal julle nooit die begeerlikheid 

van die vlees volbring nie; want die 

vlees begeer teen die Gees, en die 

Gees teen die vlees; en hulle staan 

teenoor mekaar, sodat julle nie kan 

doen wat julle wil nie. 


