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Leven door Geloof 
Galaten 2:20 

http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V. Update 19-06-2018 (links) 

 

Claimt u volgende feiten door geloof? 
 
1. Geloof is de sleutel voor overwinning in het christelijke leven (1 Johannes 5:4-5; Galaten 2:20). 

Door geloof ontving ik Christus als mijn Redder (Johannes 1:12), en op dezelfde wijze moet ik 
het christelijke leven praktiseren (Kolossenzen 2:5-6; 2 Korinthiërs 5:7; Galaten 3:1-3). Dat ge-
beurt niet door vleselijk proberen en worstelen, maar door geloof. Het is niet mijn werken (He-
breeën 4:10) maar het is God Die in mij werkt (Filippenzen 2:13; Hebreeën 13:21). Het is aan 
mij om actief en ondubbelzinnig op Hem te vertrouwen om Zijn grote werken te doen, in en 
door mij heen. 

2. Ik werd gered van de straf op de zonde door te geloven dat Christus voor mij stierf en opstond 
uit de doden (1 Korinthiërs 15:1-4). Ik rustte op Zijn volbrachte werk (Johannes 19:30; Romei-
nen 4:5). Ik kan ook bevrijd worden van de macht der zonde door te geloven dat ik stierf met 
Christus (Romeinen 6:6; 6:3; Kolossenzen 2:20; Galaten 2:20) en dat Hij mijn LEVEN is (Ko-
lossenzen 3:1-4; Galaten 2:20; Filippenzen 1:21; Romeinen 6:11; 1 Korinthiërs 15:22). Als een 
gered persoon moet ik rusten op Zijn volbrachte werk (Hebreeën 4:9-11). De grote waarheid 
van PLAATSVERVANGING is dat Christus voor mij stierf. Om te groeien in heiligheid en 
het Christusbeeld (heiliging), moet ik deze waarheid geloven. 

3. Het geloof moet zich fixeren op de feiten van Gods Woord. Eerst moet de gelovige de feiten van 
zijn identificatie met Christus’ en dood en opstanding weten (Romeinen 6:3 - “Weet u niet?”; 
Romeinen 6:6 - “Dit weten wij”). Ten tweede moet de gelovige op die feiten rekenen: ze als 
waar beschouwen  (Romeinen 6:11 - “reken1 u” [KJV] of “uzelf te beschouwen als”[HSV] is 
een geloofsuitdrukking: de gelovige rekent erop dat hetgeen God heeft gezegd waar is). Het ge-
loof rust op Gods feiten, in casu de identificatie van de gelovige met Christus’ dood en opstan-
ding.  

4. Er is een verschil tussen mijn positie in Christus (mijn plaats in Hem) en mijn eigenlijke toe-
stand (mijn eigenlijke staat in de tijd). Mijn positie in Christus is volmaakt, compleet en eeuwig 
(Kolossenzen 2:10; 2 Korinthiërs 5:17; Romeinen 8:1) omdat ik volkomen geplaatst ben in een 
volmaakte Redder (1 Korinthiërs 1:30) en God ziet mij IN HEM (Efeziërs 1:6; 2 Korinthiërs 
5:21). Mijn toestand echter is wat ik in mijn dagelijkse wandel eigenlijk ben. Ik leer van Ro-
meinen 6:6 dat MIJN OUDE MENS MET CHRISTUS GEKRUISIGD IS. Dit is een feit. God 
zei het, en het is waar voor mijn positie in Christus, maar in mijn eigenlijke ervaring is mijn ou-
de mens dikwijls levend en wel present. Het doel van het christelijke leven is dat onze toestand 
in de lijn loopt van onze positie. Dit is het werk van Gods Geest (2 Korinthiërs 3:18), maar ik 
moet mijn deel doen: hoe meer ik geloof in, en reken op, de feiten van Romeinen 6:6; 6:11; Ga-
laten 2:20; enz., hoe meer ze een realiteit worden in mijn eigenlijke ervaring. Het is geloof in de 
feiten van mijn positie dat me de dagelijkse voordelen schenkt van groei in mijn toestand. Wij 
moeten ons focussen op onze volmaakte positie in Christus, onszelf zien zoals God ons ziet in 
Zijn geliefde Zoon.  

5. Om gered te worden van het loon der zonde, moest ik mezelf zien zoals God mij ziet: als een 
schuldige, verloren, hopeloze, helgebonden zondaar (Romeinen 3:10-23; enz.). God en God al-
leen moest de redding doen op de basis van het volbrachte werk van Christus. Op gelijke wijze 

 
1 Grieks logizesthe, van logizomai: rekenen, beschouwen. 
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moet ik, om gered te worden van de macht der zonde, mijzelf zien zoals God mij ziet: geposi-
tioneerd in Zijn Zoon en geïdentificeerd met Christus’ dood, begraving, opstanding en met Hem 
gezeten in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:5-6; Kolossenzen 3:1-4). Mijn focus is dus niet op 
mezelf en mijn worstelende, falende toestand, maar mijn focus is op Christus - Zijn heerlijk-
heid, Zijn volbrachte werk, Zijn volmaakte verlossing, mijn nieuw leven in Hem (2 Korinthiërs 
3:18; 5:17). Door geloof reken ik op mijn positie in Christus en eigen ik mij die toe, en door de 
werking van de Heilige Geest zal mijn eigenlijke toestand veranderen naar Zijn beeld, van het 
enige stadium van heerlijkheid (Christusgelijkenis) naar het volgende (2 Korinthiërs 3:18; 2 Pe-
trus 3:18). 

6. Als groeiende gelovige wil ik meer en meer de Schrift onderzoeken en de rijkdommen zien die 
ik bezit in Christus (Efeziërs 1:3; 2 Korinthiërs 8:9), en door geloof wil ik mij deze rijkdommen 
toe-eigenen. Ik wil mijn bezittingen in bezit nemen! Ik wil door Gods genade mezelf rekenen als 
een geestelijke miljardair! Mezelf ziend in het licht en de feiten van Gods Woord, zoek ik door 
geloof te zijn wat ik reeds ben! Ik ben een kind van het licht (Efeziërs 5:8), en vanwege dit feit 
moet ik wandelen als een kind van het licht (Efeziërs 5:8). In Christus ben ik een HEILIGE (1 
Korinthiërs 1:2), en vanwege dit feit moet ik heilig wandelen (Efeziërs 4:1; 1 Thessalonicenzen 
4:1-7). 

7. Net zoals Johannes 3:16 beknopt het evangelie voorstelt, zo stelt Galaten 2:20 beknopt het 
christelijke leven voor. Merk het volgende op in deze passage: 1) Geloof is de sleutel; 2) De ba-
sis voor christelijk leven is het volbrachte werk van Christus; 3) De nadruk ligt op identificatie: 
Ik ben gekruisigd met Christus en nu leeft Hij Zijn leven in mij; 4) De feiten in dit vers zijn 
waar voor elke gelovige, maar enkel die gelovigen die zich deze feiten door geloof toe-eigenen, 
claimen, trekken daar voordeel uit in hun dagelijkse wandel. Hoe droevig dat zoveel gelovigen 
leven alsof deze dingen niet waar zijn. Galaten 2:20 wordt uitgelegd in volgende tabel: 

Een opsomming van het christelijke leven in één vers: 
Galaten 2:20 - “Niet meer ik, maar Christus leeft in mij” 

“Ik ben met Christus gekruisigd;  
en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij;  

en voor zover ik nu in het vlees leef,  
leef ik door het geloof in de Zoon van God,  

Die mij heeft liefgehad  
en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” 

 
 

Niet IK Maar CHRISTUS 
Waarom “niet meer IK”? 

OMDAT . . . 
Waarom “CHRISTUS leeft in mij”? 

OMDAT . . .  
In mij, dat is in mijn vlees, woont niets goeds … 
Ik ellendig mens (Romeinen 7:18, 24). 

De wet van de Geest van het leven in Christus 
Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en van de dood (Romeinen 8:2).  

Al mijn gerechtigheden zijn als een wegwerpe-
lijk kleed (Jesaja 64:6). KJV: “filthy rags” (vuile 
vodden). 

Uit Hem ben ik in Christus Jezus, Die voor mij is 
geworden wijsheid van God en gerechtigheid, 
heiliging en verlossing” (1 Korinthiërs 1:30). 

De zonde woont in mij (Romeinen 7:20).  Christus leeft in mij (Galaten 2:20).  
Ik leef voor mijzelf (2 Korinthiërs 5:15).  Ik leef voor Hem Die voor mij gestorven en op-

gewekt is (2 Korinthiërs 5:15).  
De werken van het vlees zijn overspel, hoererij, 
onreinheid … (Galaten 5:19).  

De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vre-
de … (Galaten 5:22-23).  

Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet beha-
gen (Romeinen 8:8).  

Ik ben niet in het vlees, maar in de Geest … de 
Geest van God woont in mij (Romeinen 8:9).  
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Ik moet de oude mens met zijn daden uittrekken  
(Kolossenzen 3:9).  

Ik moet de nieuwe mens aandoen, die vernieuwd 
wordt tot kennis, naar het beeld van Hem Die 
hem geschapen heeft (Kolossenzen 3:10).   

De oude mens gaat ten verderve door de begeer-
ten van de verleiding (Efeziërs 4:22).  

Mijn nieuwe mens is geschapen in ware recht-
vaardigheid en heiligheid (Efeziërs 4:24).  

Mijn oude mens is met Hem gekruisigd  
(Romeinen 6:6).  

Mijn leven is verborgen met Christus in God 
(Kolossenzen 3:3).  

Ik stierf met Christus (Kolossenzen 2:20).  Ik ben opgestaan met Christus (Kolossenzen 
3:1).  

Ik ben in Zijn dood gedoopt (Romeinen 6:3; Ga-
laten 2:20).  

Ik ben met Hem één plant geworden, gelijk ge-
maakt aan Hem in Zijn opstanding (Romeinen 
6:5).  

Ik ben gekruisigd met Christus (Galaten 2:20).  En toch leef ik … en het leven dat ik nu leef,  
leef ik door het geloof in de Zoon van God  
(Galaten 2:20).  

Het oude is voorbij gegaan (2 Korinthiërs 5:17).  Alles is nieuw geworden! Ik ben een nieuwe 
schepping in Christus (2 Korinthiërs 5:17).  

Ik ben dood voor de zonde (Romeinen 6:11).  Ik ben levend voor God, in Christus (Romeinen 
6:11).  

Ik zal sterven in Adam (1 Korinthiërs 15:22).  Ik zal levend gemaakt worden in Christus  
(1 Korinthiërs 15:22).  

Eens was ik een slaaf van de zonde (Romeinen 
6:17, 20).  

Ik ben nu bevrijd van de zonde en een slaaf van 
God (Romeinen 6:18, 22).  

 
 

 

Lees ook: 
o Grondbeginselen voor Groei (The Green Letters, Miles J. Stanford) : 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Green-Letters.pdf  

o Een verder onder “Groei”: http://www.verhoevenmarc.be/#Groei  
o Cartoons Groei, Heiliging & Opbouw: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons9.htm  
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