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Terugblik Blok 1

• Video John Crowder: omgaan 
met lijden en verlies

• Onderwijszondag: het 
mysterie omarmen

• Boekhoofdstuk 1: plezier in 
de ontmoeting met Hem



• Bruce Wauchope: The Undiluted Gospel

• Onderwijszondag (vandaag): Eenheid in Christus

• Boekhoofdstuk 3: De plaatsvervangende mens



Eenheid in Christus



Eenheid in Christus, twee kernvragen:

• Vraag 1: Waar plaats je Jezus in het geheel der dingen?

• Vraag 2: Wat betekent dat voor ons?



Antwoord op de twee kernvragen:

• Antwoord op Vraag 1: Jezus was één met de Vader vóór de 
grondlegging van de wereld (dus vóór Adam)

• Antwoord op Vraag 2: Onze oorspronkelijke natuur is als Jezus (en 
niet als Adam)







Bijbelse fundering

• Joh. 1:1-5

• Joh. 14:20

• Joh. 17:24

• Ef. 1:3-10

• Kol. 1:17

• Heb. 4:3b

• 2 Tim. 1:9-10

• 1 Pet. 1:20

• Openb. 13:8

Kruger, B. (2020), The Mediation of Jesus Christ. Perichoresis





Karl Barth (1)

“Ons voormalige bestaan buiten Christus (althans, onze 
impressie daarvan) is – wel beschouwd – eigenlijk een stil en 
verborgen, maar nog steeds zeer reëel bestaan in Hem”



1 Korintiërs 15:20-22

20 Christus ís uit de dood opgestaan! Hij was de eerste van alle 
gestorven mensen die dat deed. 21 Vroeger is door een mens (Adam) 
de dood in de wereld gekomen. Nu is ook door een Mens de opstanding 
uit de dood in de wereld gekomen. 22 Alle mensen zullen door de schuld 
van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend 
gemaakt worden.



Karl Barth (2)

“Want Christus, die de tweede lijkt te zijn, was er echt het 
eerst. En Adam die de eerste lijkt te zijn, kwam als tweede. Bij 
Christus is de relatie tussen die Ene en de velen origineel, maar 
bij Adam gaat het slechts om een kopie van het origineel. De 
echtheid van onze relatie met Adam hangt af van onze relatie 
met Christus”



Over Adam en Jezus Christus

• John Crowder: “Christus kwam tussenbeide en stierf voor Adam”

• Francois du Toit: “Voordat jij in Adam zondigde, was je in Jezus
Christus al gevonden”



Karl Barth (3)

“Paulus heeft het niet alleen over de relatie van Christus met 
gelovigen, maar hij zegt fundamenteel hetzelfde over Zijn 
relatie met alle mensen. Als gelovigen is onze relatie met 
Christus gebaseerd op onze eerdere relatie met Hem als 
Adams kinderen en erfgenamen… Wat een christen is, is een 
mysterie, maar fundamenteel is het voor alle mensen gelijk”



Kosmos Herboren: twee waarheden

• Wat er in Christus plaatsvond is voor alle mensen

• Zonder geloof heeft niemand volledig deel aan het in Hem zijn



Baxter Kruger (1)

“Welk deel van de schepping is achter Jezus’ rug om ontstaan? En welk 
deel van de schepping kan zonder Hem blijven bestaan? Welk deel van 
de schepping maakt geen deel uit van Zijn relatie met Zijn Vader en de 
Heilige Geest? […] Welk deel van onze menselijke ervaring zou daarom 
‘seculier’ zijn, zonder Jezus, verstoken van het leven van de Vader, de 
Zoon en de Geest? Is het moederschap, werk, spelen, romantiek, 
tuinieren, golfen, lesgeven, dokter zijn, regeren, van onze buren 
houden?”



Baxter Kruger (2)

“Ik denk dat we onszelf veel te veel krediet geven als we veronderstellen 
dat ‘gewone’ dingen (zoals lachen, contact hebben, zorgen voor, 
werken, ons aan anderen geven, ouderschap, muziek maken, dingen 
creëren en ‘gewoon mens zijn’) Jezus of de Heilige Geest niet in zich 
hebben. Ons dualisme heeft ons verblind en we weten het niet eens.”



Sacred Presence
• https://www.youtube.com/watch?v=mecrr0kdf_c

https://www.youtube.com/watch?v=mecrr0kdf_c

