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Positie en toestand
van de gelovige
Een onderscheid dat heel belangrijk is voor het juiste begrip van de Schrift, en vooral van de
Brieven, is het verschil tussen de positie of principiële staat van de gelovige en zijn toestand
of praktische wandel. Zijn staat of positie is het resultaat van het werk van Christus en deze
positie is volmaakt en volledig vanaf het moment dat iemand Christus door geloof
aanvaardt. Niets in het verdere leven van de gelovige voegt ook maar iets toe aan zijn
aanspraak op gunst bij God of aan zijn volkomen zekerheid. Alleen door geloof wordt hem
deze positie voor God verleend, en voor God heeft zelfs de zwakste persoon, als hij een ware
gelovige is in de Heer Jezus Christus, precies dezelfde positie als de meest beroemde heilige.
Wat deze aanspraak of positie is, wordt duidelijk uit de volgende verzen:
‘Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te
worden, hun die in Zijn Naam geloven’ (Joh. 1:12). ‘Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is,
is uit God geboren’ (1 Joh. 5:1). ‘En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van
God en mede-erfgenamen van Christus’ (Rom. 8:17). … ‘In Hem, in Wie wij ook erfgenamen
zijn geworden’ (Ef. 1:11).
… ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen
zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen
Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2). ‘U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom, een heilige natie’ (1 Petr. 2:9). ‘Hem Die ons liefheeft en ons van onze zonden
heeft verlost door Zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn
God en Vader’ (Openb. 1:5-6). ‘En u bent voleindigd in Hem, Die het Hoofd is van alle
overheid en gezag’ (Kol. 2:10).
… ‘Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed
van Christus’ (2:13). ‘In Wie ook u, (…) toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige
Geest van de belofte’ (1:13). ‘Immers, wij allen zij door één Geest tot één lichaam gedoopt’
(1 Kor. 12:13). ‘Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente’ (Ef.
5:30). ‘Of weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest Die in u is, Die u van
God hebt, en dat u niet van uzelf bent?’ (1 Kor. 6:19).
Al deze prachtige dingen gelden voor iedere gelovige in de Heer Jezus Christus. Van geen
enkel onderdeel van deze heerlijke opsomming wordt gezegd dat de gelovige dit verkrijgt of
verwerft door gebed, of ijverige dienst, of kerkgang, of liefdadigheid, of zelfverloochening, of
een heilig leven, of door enige andere vorm van goede werken. Het zijn allemaal gaven van
God door Christus en ze behoren daarom in dezelfde mate aan alle gelovigen toe.
Toen de gevangenbewaarder van Filippi tot geloof in de Heer Jezus kwam door het volle
evangelie te aanvaarden (zie Hand. 16), werd hij op datzelfde moment een kind van God,
een mede-erfgenaam van Christus, een koning en priester, en kon hij aanspraak maken op
de onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis (zie 1 Petr. 1:4). Op het moment
dat hij met zijn hart geloofde en met zijn mond beleed dat Jezus Christus zijn Heer was (zie
Rom. 10:9), was hij volkomen gerechtvaardigd; had hij vrede met God, een positie in Zijn
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genade, en een zekere hoop op heerlijkheid. Hij ontving de gave van eeuwig leven; was in
Christus volkomen aanvaardbaar gemaakt; verkreeg de inwoning van en verzegeling met de
Heilige Geest, door Wie hij ook toegevoegd werd aan het onzichtbare Lichaam van Christus –
de Gemeente van God. Hij was ogenblikkelijk bekleed met de gerechtigheid van God, levend
gemaakt in Christus, met Hem opgewekt, en met Hem gezeten in de hemelse gewesten.
Zijn werkelijke, praktische toestand kan er heel anders uitgezien hebben – die was beslist
veel lager dan zijn verheven positie voor God: hij werd niet automatisch onmiddellijk
koninklijk, priesterlijk en hemels in zijn wandel zoals hij dat wel onmiddellijk was wat zijn
positie betreft.
De volgende gedeelten maken duidelijk dat iemands positie en iemands toestand
voortdurend onderscheiden worden in de Schrift.

Positie
‘Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus (…). Ik
dank mijn God altijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus,
dat u in alles rijk geworden bent in Hem: in alle woord en alle kennis, zoals het getuigenis
van Christus onder u bevestigd is, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de
openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, die u ook zal bevestigen tot het eind toe,
zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door Wie
u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer’ (1 Kor. 1:2-9).
‘Maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de
Naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God’ (6:11). ‘Weet u niet, dat
uw lichamen leden van Christus zijn?’ (6:15). ‘Jezus nu antwoordde en zei tot hem: Gelukkig
bent u, Simon, Bar-jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn
Vader, Die in de hemelen is’ (Matth. 16:17). ‘Terwijl u de Vader dankt, Die u bekwaam heeft
gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht; Die ons gered heeft
uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’
(Kol. 1:12-13).
Toestand
‘Want mij is over u bekend gemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er
twisten onder u zijn’ (1 Kor. 1:11). ‘En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot
geestelijken, maar als tot vleselijken (…); want u bent nog vleselijk. Want als er jaloersheid
en twist onder u is, bent u dan niet vleselijk en wandelt u niet naar de mens?’ (3:1-3). ‘Maar
sommigen zijn opgeblazen’ (4:18)….
‘Hij echter keerde Zich om en zei tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan, u bent Mij een
aanstoot; want u bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen’ (Matth.
16:23). ‘Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw
mond. Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan’ (Kol. 3:89).
Het kan ons bij zorgvuldige bestudering niet ontgaan wat de Goddelijke volgorde onder de
genade is: eerst ontvangt de gelovige de hoogst mogelijke positie, en vervolgens wordt hij
aangespoord om zijn toestand daarmee in overeenstemming te laten zijn. De bedelaar
wordt opgetild van de mesthoop en krijgt een plaats onder koningen (zie 1 Sam. 2:8), en
daarna wordt hij aangespoord zich ook koninklijk te gedragen.
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De volgende gedeelten maken dit duidelijk:
Positie
‘Daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde te niet gedaan zou zijn’ (Rom. 6:6). ‘U bent het licht van de wereld’ (Matth. 5:14). ‘Die
ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar
Zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van
de eeuwen’ (2 Tim. 1:9). ‘En heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse
gewesten in Christus Jezus’ (Ef. 2:6). ‘Wanneer Christus, uw Leven, geopenbaard wordt, dan
zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’ (Kol. 3:4). ‘Want vroeger was u
duisternis, maar nu bent u licht in de Heer’ (Ef. 5:8). ‘Want u bent allen zonen van het licht
en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis’ (1 Thess. 5:5).
‘Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis
door onze Heer Jezus Christus, Die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij
wij slapen, samen met Hem leven’ (5:9-10). ‘Door die wil zijn wij geheiligd door middel van
het lichaam van Christus, eens voor altijd’ (Hebr. 10:10). ‘Uit Hem toch bent u in Christus
Jezus, Die ons geworden is (…) heiliging’ (1 Kor. 1:30). ‘Want door één offerande heeft Hij
voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden’ (Hebr. 10:14). ‘Voor zover wij dan volmaakt
zijn, laten wij zo gezind zijn’ (Fil. 3:15). ‘Hierin is de liefde bij ons volmaakt (opdat wij
vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel), dat zoals Hij is ook wij zijn in deze
wereld’ (1 Joh. 4:17).
Toestand
‘Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt
u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen?’ (Kol. 2:20). ‘Laat zo uw licht schijnen voor
het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader Die in de hemelen is,
verheerlijken’ (Matth. 5:16). ‘Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet
alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen
behoudenis met vrees en beven’ (Fil. 2:12; bij het lezen van deze vaak verkeerd toegepaste
tekst moet opgemerkt worden dat de behoudenis waarover hier gesproken wordt, de
behoudenis is uit de valstrikken die de Christen belemmeren om de wil van God te doen, en
niet de eeuwige verlossing, die Christus voor ons bewerkt heeft).
‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is,
gezeten aan Gods rechterhand’ (Kol. 3:1). ‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn’ (3:5).
‘Wandelt als kinderen van het licht’ (Ef. 5:8). ‘Laten wij dus niet slapen zoals de overigen,
maar laten wij waken en nuchter zijn’ (1 Thess. 5:6). ‘Daarom, vermaant elkaar en bouwt
elkaar op, zoals u ook doet’ (5:11). ‘Heilig hen door de waarheid: Uw woord is de waarheid’
(Joh. 17:17). ‘Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen’ (1 Thess. 5:23).
‘Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben’ (Fil. 3:12). ‘Laten wij daarom het woord
van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene’ (Hebr. 6:1). ‘Wie
zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft’ (1 Joh.
2:6).
Als we de Bijbel bestuderen, zullen we gemakkelijk een heel aantal teksten kunnen
toevoegen aan deze lijst van vergelijkende gedeelten die aantonen dat de Schrift een

www.debijbelvoorjou.nl / © Stg. Uit het Woord der Waarheid

duidelijk verschil maakt tussen de positie en de toestand van de gelovige. We ontdekken dat
de gelovige niet een soort ‘proeftijd’ ondergaat waarbij vastgesteld wordt of hij een
onvoorstelbaar verheven positie waard is, maar dat hij, vanaf het erkennen van zijn absolute
onwaardigheid, die positie ontvangt geheel en al als resultaat van Christus’ werk.
Wat positie betreft is hij ‘voor altijd volmaakt’ (Hebr. 10:14), maar naar binnen kijkend, naar
zijn toestand, moet hij zeggen: ‘Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben’ (Fil.
3:12).
Al het werk dat God ten behoeve van hem doet, de toepassing van het Woord op zijn wandel
en geweten (Joh. 17:17; Ef. 5:26), de tuchtiging door de Vader (Hebr. 12:10; 1 Kor. 11:32), de
bediening van de Geest (Ef. 4:11-12), alle problemen en beproevingen van het leven in de
woestijn (1 Petr. 4:12-14), en de uiteindelijke verandering wanneer Christus zal verschijnen
(1 Joh. 3:2) – dat alles is bedoeld om het karakter en de toestand van de gelovige volkomen
in overeenstemming te brengen met de positie waarin hij op het moment van zijn bekering
is gesteld.
Hij groeit inderdaad wel in genade, maar hij groeit niet langzamerhand naar de genade toe.
Als een prins nog een klein kind is, is hij waarschijnlijk net zo koppig en onwetend als alle
andere jonge kinderen. Soms zal hij heel gehoorzaam, ontvankelijk en hartelijk zijn, en dan is
hij gelukkig en verwerft hij goedkeuring; andere keren is hij misschien ongezeglijk,
eigenzinnig en ongehoorzaam, en dan is hij ongelukkig en wordt hij misschien gestraft. Maar
in beide situaties is hij evenzeer een prins. Het is te hopen dat hij bij het verstrijken van de
tijd zal leren zich bereidwillig en van harte te onderwerpen aan de juiste regels. In dat geval
is zijn gedrag meer prinselijk, maar hijzelf is niet werkelijker een prins. Hij was al geboren als
prins.
Bij iedere ware zoon van de hemelse Vader, bij iedere ware volgeling van de Heer Jezus is
deze groei in praktische koninklijkheid verzekerd, voor zover het van Hem afhangt.
Uiteindelijk zullen onze praktische toestand en onze positie; onze positie en karakter, met
elkaar overeenstemmen. Maar de positie is niet de beloning voor het volmaakt geworden
karakter – het karakter wordt ontwikkeld vanuit de positie.
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