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De Positie en Toestand van de gelovige 
http://www.middletownbiblechurch.org/christia/stndstat.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. 

 

 
 

De Positie van de gelovige 
Elke gelovige bezit een wonderlijke positie of status in genade: “Door Hem hebben wij ook de toe-
gang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de 
heerlijkheid van God” (Romeinen 5:2). 
Het “staan” van een gelovige heeft te maken met zijn positie, zijn status als kind van God, hoe God 
hem ziet in Christus. Het heeft te maken met alles wat waar is van de gelovige omdat hij gered is 
door genade. Zie onze studie:  “61 Dingen die waar zijn vóór ik gered was, & 216 Dingen die waar 
zijn nu ik gered ben”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf . (NL-vertaald). 

Het volgende moet opgemerkt worden over de positie of status van de gelovige in Christus: 
1. Het is het resultaat van het werk van Christus op het kruis.  
2. Dit wordt het mijne door persoonlijk geloof in Jezus Christus vanaf het moment dat ik 

gered wordt. Dit wordt niet verworven door gebed of ijver in de dienst of door kerkbezoek of 
door enig goed werk. Het is een gave van God die ontvangen wordt door geloof.  

3. Ze is volmaakt. Mijn positie zal nooit verbeteren of beter worden. Ze is reeds de beste. Bij-
voorbeeld, als deel van mijn positie heb ik complete vergeving van zonden. Deze vergeving is 
een volmaakte vergiffenis. De vergiffenis die ik heb kan nooit verbeteren of beter worden. Ik 
kreeg deze volmaakte vergeving op de dag dat ik gered werd en ik zal deze zelfde vergiffenis 
bezitten tot op de dag dat ik sterf. 

4. Mijn positie is dezelfde als die van elk ander kind van God. Wij delen eenzelfde status, een 
gelijke positie. Neem de meest vleselijke gelovige die in de afgelopen 2000 jaar leefde en plaats 
hem naast de apostel Paulus - één van de godvruchtigste heiligen die ooit leefde - dan is Paulus’ 
positie in Christus niet beter dan die van een vleselijke gelovige. Beiden hebben een gelijke sta-
tus. Voor de Rechterstoel van Christus echter zullen er grote verschillen te zien zijn, maar wan-
neer het gaat om iemands status dan is er geen verschil. 

5. Mijn status is geheel gebaseerd op genade. Ik verdien deze status niet. Ik ben ze niet waard. 
Het is door Gods genade dat ik volmaakt en compleet in Christus Jezus sta (Romeinen 5:2). 

http://www.middletownbiblechurch.org/christia/stndstat.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf
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De Toestand van de gelovige 
Het is belangrijk een zorgvuldig onderscheid te maken tussen de positie van een gelovige en de 
toestand van een gelovige. Wat is de toestand van de gelovige? 
Wanneer we spreken van de toestand van de gelovige dan verwijzen we naar de actuele geestelijke 
toestand waarin hij zich bevindt, op elk gegeven punt in de tijd. Het heeft te maken met de wandel 
van de gelovige, de manier waarop de gelovige leeft en zich gedraagt. Zijn toestand zal afhangen 
van verscheidene factoren, zoals of hij op de Heer leunt of niet, of hij in Christus blijft of niet, of hij 
Gods Woord gehoorzaamt of niet, enz. 
Merk het contrast op tussen Hebreeën 10:14 en Filippenzen 3:12 wanneer het gaat om christelijke 
volmaaktheid. 
Verwijst Hebreeën 10:141 naar een gelovige zijn positie of zijn toestand? ____________________. 

Verwijst Filippenzen 3:122 naar een gelovige zijn positie of zijn toestand? ____________________. 
Merk het volgende op over de toestand van de gelovige: 

1. Mijn toestand schiet tekort vergeleken met volmaaktheid. 
“Want wij struikelen allen in veel opzichten.” (Jakobus 3:2). “Als wij zeggen dat wij geen zonde 
hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1 Johannes 1:8). 

2. Mijn toestand kan verbeteren of verslechteren! 
Lees Galaten 5:73. Werd de toestand van de Galaten beter of slechter? _____________________. 
Lees 1 Thessalonicenzen 4:14. Paulus riep de Thessalonicenzen op hun toestand te verbeteren door 
in hun christelijke wandel en het behagen van God nog overvloediger te worden. 

3. Mijn toestand is niet dezelfde als die van elk ander kind van God.  
Sommige gelovigen wandelen meer consistent in de Geest maar anderen wandelen dikwijls in het 
vlees. Sommigen zijn geestelijk maar anderen vleselijk. Sommigen vertrouwen op God maar ande-
ren vertrouwen op zichzelf. 
Vragen:  

Verwijst Romeinen 5:15 (“vrede bij God”) naar POSITIE of TOESTAND? _______________. 
Hebben alle gelovigen “vrede bij God”? ________. 
Verwijst Filippenzen 4:6-76 (“vrede van God”) naar POSITIE of TOESTAND? ____________. 
Genieten alle gelovigen de “vrede van God” (vrij van zorgen, angst, enz.)? _________. 

Het verschil tussen status en toestand kan ook omschreven worden als het verschil tussen positie 
en praktijk. God heeft de gelovige gedoopt in Jezus Christus en dus heeft Hij de gelovige een posi-
tie gegeven in Zijn Zoon. Wat betreft onze positie zijn wij “in Christus”: “Daarom, als iemand in 
Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 
Korinthiërs 5:17). 

Zie: “Wat betekent het ‘In Christus’ te zijn?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/inChristus.pdf 

 
1 Hebreeën 10:14: “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt”. 
2 Filippenzen 3:12: “Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. 
Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen”. 
3 Galaten 5:7: “U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen”. 
4 1 Thessalonicenzen 4:1: “Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van 
ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt” 
5 Romeinen 5:1: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”. 
6 Filippenzen 4:6-7: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dank-
zegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
bewaken in Christus Jezus”. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/inChristus.pdf
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Wij zijn nieuwe schepselen in Christus (dat is onze positie), maar leven wij als nieuwe schepselen 
(dit heeft te maken met onze praktijk)? 
Beschouw het voorbeeld van de PRINS en de PAUPER. De prins leefde als een pauper (een erg 
arm persoon). Wat betreft zijn positie was hij een prins, de zoon van de koning. Met betrekking tot 
zijn praktische toestand was hij een pauper. Hij was een prins maar leefde niet als een prins. Hij 
leefde niet prinselijk! 

“Een prins, als hij nog een klein kind is, is waarschijnlijk even gewillig of ongehoorzaam als 
andere kleine kinderen. De ene dag kan hij erg gehoorzaam, onderwijsbaar en aanhankelijk zijn, 
en dan is hij gelukkig en erkend. Op een andere dag kan hij ongeregeld zijn, eigenwillig en on-
gehoorzaam, en dan is hij niet gelukkig, en wordt hij misschien getuchtigd - maar hij is net zo-
veel prins op de ene dag als op de andere. Het is te verwachten dat, als de tijd verstrijkt, hij zal 
leren zichzelf in een gewillige en aanhankelijke onderwerping te brengen aan elke juiste weg, en 
dan zal hij prinselijker zijn, maar echt niet méér een prins dan toen hij geboren werd als prins” 
(C. I. Scofield, Rightly Dividing the Word of Truth). 

We kunnen ook spreken van het verschil tussen de roeping en de wandel van de gelovige.  

Verwijst 1 Thessalonicenzen 4:14 naar een heilige wandel of naar een heilige roeping? __________. 
Verwijst 1 Thessalonicenzen 4:77 naar een heilige wandel of naar een heilige roeping? __________. 
Zie nu 2 Timotheüs 1:9: “Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet 
overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons ge-
geven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen”.  
Elke gelovige is geroepen met een heilige roeping. Wij zijn geroepen om heiligen te zijn. 
Efeziërs 4:1: “Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u 
geroepen bent, waardig is”.  
Wij zouden een wandel moeten hebben die onze roeping waardig is. Een heilige roeping zou in een 
heilige wandel moeten resulteren. Zij die geroepen zijn als heiligen zouden heilig moeten leven! 
Lees 1 Korinthiërs 1:2, 8; 6:11; 2 Korinthiërs 5:17. Hoe zou u de positie van de Korinthiërs be-
schrijven? _____________________________________________________________________. 
Lees 1 Korinthiërs 3:1-4. Hoe zou u de toestand van de Korinthiërs beschrijven? _____________ 
___________________________________________________________. 
Iedere gelovige heeft een wonderlijke positie in de genade van God, is gepositioneerd in Gods 
Zoon, is een kind van God, is een heilige van de Allerhoogste, is gezeten in de hemelen in Christus, 
en is geroepen tot een heilige wandel. Dit is onze uitmuntende status of positie. 
Een van de belangrijke principes van het christelijke leven is deze: Onze wandel (toestand) zou in 
overeenstemming moeten zijn met onze status of positie.  
Door geloof zouden wij onze status of positie moeten zien (zien zoals God ons ziet in Christus) en 
dan overeenkomstig wandelen! 
Beschouw Efeziërs 5:8: “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel 
als kinderen van het licht”. Wat was de positie van de Efezische gelovigen volgens dit vers? _____ 
___________________________________. En hoe moesten zij wandelen? __________________ 
___________________________________. 
Paulus spoorde hen aan op deze manier: Wees wat u bent! U bent kinderen van het licht, wandel 
daarom overeenkomstig! 
Zie Efeziërs 5:3: “Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet ge-
noemd worden, zoals het heiligen past”. De Efezische gelovigen waren heiligen! Hoe moesten zij 
dan wandelen? __________________________. Heiligen moeten heilig wandelen! 

 
7 1 Thessalonicenzen 4:7: “Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging”. 
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Aangenomen in de Geliefde 
Beschouw het voorbeeld van onze acceptatie door God. Efeziërs 1:6 zegt: “ tot lof van de heerlijk-
heid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd [Gr. charitoo = begenadigd, geaccepteerd, be-
gunstigd] heeft in de Geliefde”. God heeft ons genadig aangenomen. Hij accepteert ons ten volle. 
Wij zijn geaccepteerd “in de Geliefde”. Dit moet ons herinneren aan Mattheüs 3:17 (Christus’ 
doop) en Mattheüs 17:5 (Christus’ transfiguratie): “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn wel-
behagen heb”. God vindt Zijn vreugde, genot, welbehagen in de Zoon. Jezus zei: “Ik doe altijd wat 
Hem welgevallig is”. Als gelovige ben ik in Christus, in de Geliefde en daarom vindt God Zijn 
welbehagen in mij. Ik ben ten volle geaccepteerd door God. Als God mij zou afkeuren dan zou Hij 
Zijn Zoon moeten afkeuren! 
De gelovige geniet een volle en eeuwige acceptatie! Hebben wij dit feit geaccepteerd door geloof? 
Verheug ik mij in dit feit? Waarom is dat zo? Niet om wat ik ben of wat ik heb gedaan. Het is enkel 
wegens Christus en omdat God in Zijn genade mij geplaatst en gepositioneerd heeft in de Zoon van 
Zijn liefde, de Zoon waarin Hij Zijn welbehagen heeft. 

Ben ik welbehaaglijk voor Hem? 
En toch is er een andere zijde aan onze acceptatie: “Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij in-
wonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk [Gr. euarestos] te zijn” (2 Korinthiërs 5:9).  
In Efeziërs 1:6 verklaart Paulus het FEIT dat elke gelovige “begenadigd” of “geaccepteerd” is in de 
Geliefde. In 2 Korinthiërs 5:9 lezen we iets anders omdat het vers zegt dat de gelovige al dan niet 
God welbehaaglijk kan zijn. Spreekt dit vers over de positie of over de toestand van de gelovige?  
__________________. 
Wat betreft zijn positie: kan een gelovige erin falen welbehaaglijk te zijn voor God? _________. 

Wat betreft zijn toestand: kan een gelovige erin falen welbehaaglijk te zijn voor God? _________. 
Iemand zou kunnen zeggen: “Ik ben in Christus en ik ben in de Geliefde, en daarom ben ik altijd 
welbehaaglijk voor God. Ik ben Hem altijd welbehaaglijk omdat Hij mij altijd ziet in Christus”. Ik 
zekere zin is dit waar. Positioneel is dit hoe God de gelovige ziet, maar God ziet ook de actuele toe-
stand en wandel van de gelovige in de tijd, en deze toestand kan God al of niet aangenaam zijn. 
Wij moeten onze praktijk in overeenstemming brengen met onze positie. En onze positie zou de 
basis moeten zijn van onze praktijk! 
Wij zouden het feit van onze volle acceptatie moeten laten heersen boven ons gevoel van gebrek 
aan acceptatie. Focus niet op al die keren dat u Christus niet welbehaaglijk bent geweest, maar be-
lijd uw zonden (1 Johannes 1:9) en laat ze bij het kruis achter en focus u op het feit dat u in Christus 
welbehaaglijk bent voor de Vader en de vreugde van Zijn hart. Opereer dan op deze basis. Laat de 
feiten van uw positie uw hart aanmoedigen! 
Hoemeer wij door geloof de feiten claimen van onze positie, hoemeer we onze positie zullen reflec-
teren door onze praktijk. Door geloof zie ik mezelf als een nieuwe schepping in Christus (2 Korin-
thiërs 5:17); ik claim dit feit en door geloof wandel ik meer en meer als een nieuwe schepping. Mijn 
doel is dat mijn actuele toestand zal overeenkomen met mijn positie. 
“De bijbelstudent kan niet nalaten ook te noteren dat de goddelijke orde, onder genade, erin bestaat 
om eerst de hoogst mogelijke positie te geven en daarna de gelovige aan te sporen om een toestand 
te onderhouden die daarmee overeenstemt. De arme bedelaar wordt verhoogd uit het stof en het vuil 
en wordt geplaatst bij edelen (1 Samuël 2:8), en hij wordt aangespoord om zich edel te gedragen” 
(C. I. Scofield, Rightly Dividing the Word of Truth). 
Het probleem is dikwijls dat wij veeleer focussen op toestand dan op positie. Wij raken erg ont-
moedigd als we focussen op de manier waarop wij geleefd hebben en de manier waarop wij gewan-
deld hebben. Wij denken aan ons falen en aan wat een gelovige zou moeten zijn. Hoemeer wij kij-
ken naar onze toestand, hoemeer ontmoedigd we zullen zijn. We zullen ons voelen als een misluk-
king. In plaats daarvan moeten we focussen op onze positie in Christus: “Ik ben een kind van God. 
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Ik ben geaccepteerd en geliefd. De Geest van God leeft in mij. Ik ben geroepen tot heiligheid. Ik 
ben een heilige. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Ik heb complete vergiffenis van al mijn 
zonden. Ik heb vrede met God. Ik ben zo dankbaar voor alles wat God voor mij heeft gedaan!” Laat 
de feiten van uw positie de gevoelens van uw toestand overstelpen! 
Op een dag zullen mijn positie en toestand aan elkaar gelijk zijn! Op een dag zal mijn praktijk per-
fect overeenstemmen met mijn positie! Ik zal dan niet enkel een heilige zijn maar altijd heilig le-
ven. Ik zal niet enkel een nieuwe schepping zijn maar zal er ook altijd naar leven. Ik zal niet enkel 
in de hemelen zijn qua positie, maar ik zal daar ook zijn qua toestand. Ik zal dan niet enkel een he-
melburger zijn, maar ik zal in de hemel wonen samen met al Gods heiligen. Laten we vandaag 
oefenen te zijn wat we op een dag zullen zijn! 

Een persoonlijke Illustratie door William MacDonald 

Laat me illustreren hoe het onderscheid tussen positie en toestand mij hielp doorheen een moeilijke 
periode in mijn leven. Nadat ik gered werd, hoorde ik mensen dikwijls 2 Korinthiërs 5:17 citeren 
wanneer zij hun getuigenis gaven: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: 
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden”. 
Zij vertelden over hun wonderlijke transformatie die plaatsgevonden had in hun leven - hoe al de 
oude dingen voorbijgegaan waren en alle dingen nieuw geworden waren. Ik dacht dan: “Ik wilde 
dat ik kon zeggen dat alle oude dingen voorbijgegaan waren in mijn leven, en dat alle dingen nieuw 
geworden waren”. Maar dat was niet zo. Ik heb nog steeds sommige oude gewoonten, sommige 
boze gedachten, expressies van woede, en vele andere ‘grafkleren’ van mijn dagen vóór mijn beke-
ring. Al die tijd twijfelde ik over mijn redding. 
Dan, op een dag bemerkte ik in dit vers de uitdrukking “in Christus”, en mijn hart sprong op van 
vreugde. Ik realiseerde me dat het vers over mijn positie sprak, niet over mijn praktijk. En uiteraard 
“in Christus” was het allemaal waar. In Hem zijn alle oude dingen inderdaad voorbijgegaan: ver-
oordeling, de heerschappij van Satan, de vrees voor de dood, enz. In Hem is alles nieuw: vergiffe-
nis, acceptatie, rechtvaardiging, heiliging en talloze andere zegeningen. Vanaf die tijd beangstigde 
dit vers mij niet langer. Ik hield ervan. En de kennis van wat ik in Christus ben maakt mij dat ik 
voor Hem wil leven als de Heer van mijn leven. 

Uit Here’s the Difference door William MacDonald, pp. 42-43. 

 
 

Voor verdere studie: 

 “61 Dingen die waar zijn vóór ik gered was, en 216 Dingen die waar zijn nu ik gered ben”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf 

 “Wat betekent het ‘In Christus’ te zijn?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/inChristus.pdf 

 

Zie ook het Zondagsschoolmateriaal: 
http://www.verhoevenmarc.be/zondagsschool.htm  
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