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Les 9.

De positie en wandel van de gelovige.

Er is een verschil tussen de positie van de christen en zijn wandel. Het is van groot belang
dat wij zicht hebben in deze twee begrippen omdat wij daardoor de Bijbel, en dan speciaal de
brieven, beter kunnen begrijpen.

De positie van de christen

De positie van de christen is het resultaat van het werk van de Heer Jezus Christus op het
kruishout. De positie van de mens is volmaakt vanaf het moment dat deze in geloof de Heer
Jezus Christus aanvaard.

Zelfs na dit aardse leven, in het leven in de eeuwigheid, kan er niets aan de positie van de
gelovige toegevoegd worden. Alleen door geloof in Jezus Christus kan een mens voor God
deze gerechtvaardigde positie innemen. Voor de Here God is deze status, deze positie, voor
een zwakke gelovige even heerlijk en volmaakt als voor de krachtige en voorbeeldige
gelovige. De positie in de eeuwigheid van elk mensen wordt hier op aarde, tijdens het aardse
leven, bepaald.

Waar de gelovige staat, wat zijn/haar positie in Christus is zien wij in de volgende
Bijbelsteksten:

Joh. 1:12 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”.

1 Joh. 3:1-2 “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods
genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat
zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet
geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien,
gelijk Hij is”.

1 Petrus 2:9 “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen
van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.”

Efeze 2:4-6 “God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede
Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en
heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse
gewesten, in Christus Jezus.” (NBG)

“Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft
opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen
met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij
heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in
de hemelsferen, in Christus Jezus.” (NBV)
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1 Joh 5:1 “Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en
ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die
uit Hem geboren is”.

Rom. 8: 17 “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en
mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat
om ook te delen in zijn verheerlijking.”

Joh 3:16 “heeft het eeuwige leven´

Hebr. 10:19 “volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom”

Efeze 5:30 “omdat wij leden zijn van zijn lichaam.”

1 Kor. 6:19 “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u
woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”

Dit alles is voor iedere gelovige in de Here Jezus Christus. Deze zegeningen, deze rust en
beloften, kunnen wij zelf niet verdienen door veel te bidden of door eigen inspanning, zelfs
kerkbezoek en vele giften voor de kerk kunnen dit alles niet bewerken. Ook zelfverloochening
en goede werken kunnen niets toevoegen aan onze positie in de Here Jezus Christus.

Al de genoemde teksten laten ons zien dat al wat de Here ons schenkt een gave van Hem is,
op het moment dat wij tot geloof in Hem gekomen zijn werden wij een kind van God, mede-
erfgenaam in Christus, een koning en priester.

De status van de Christen.

1 Kor. 6:10-11 “dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen
deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat ooit
geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent
rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en
door de Geest van onze God”. (NBV)

“Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers,
schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards,
lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En
sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar
gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de
Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” (NBG)

Kol. 1:12-13 “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.”

2 Tim. 1:9 “die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar
onze werken”

Hebr. 10:14 “Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die
geheiligd worden” (NBG)
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“Door deze ene offergave” (NBV)

1 Joh. 4:17 “want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”

1 Johannes 4:17 is in de NBV als volgt vertaald:

“Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van
het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als
Jezus”.

Deze tekst zullen wij tweeledig moeten opvatten, ten eerste is onze status IN Christus een
geheiligde toestand, vrijgekocht van zonde en heilig, geheiligd, voor God. Maar óók zullen
wij als de Heer Jezus Christus moeten leven, los van de wereld en haar begeren. Onhecht zijn
van de wereld en uitziende naar ons erfdeel in de eeuwigheid. Naar mate de tijd vordert is het
loslaten van de wereld belangrijker, zullen wij alles wat ons aan de aarde kan binden los
moeten laten.

In de wandel van de gelovige mogen de volgende zonden niet voor komen.

Vooraf lezen: 1 Korinthe 6:1-11. “Handleiding tot christelijke omgang.”

1 Kor. 6:6-7 “Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en
nog wel voor dat van ongelovigen? Het is al treurig genoeg dat er
rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet liever onrecht?
Waarom laat u zich niet liever benadelen?” (NBV)

“Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de
ongelovigen? Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij
tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht?
Waarom laat gij u niet liever te kort doen?” (NBG)

“Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat
voor ongelovigen. Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij
met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk?
Waarom lijdt gij niet liever schade?” (SV)

Kol. 3:8-9 “Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid,
kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer
tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd.”

De hierna volgende tekst uit Filippenzen 2:12 wordt vaak misbruikt om de christen te wijzen
op zelfwerkzaamheid, de vrede met de Here Jezus zélf te verdienen. Maar de tekst bedoelt het
juist anders om, wij mogen niet werken vóór onze behoudenis maar juist dit uit te werken in
ons leven. In dienst van de Here God tot getuigenis wat de Heer in het leven van de christen
heeft gedaan.

Fil. 2:12 “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt
geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des
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te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en
beven”. (NBG)

De Nieuwe Bijbel Vertaling doet voor komen alsof een gelovige zich moet inspannen voor
zijn/haar redding maar dit staat haaks op wat de Here zegt, uit genade geeft Deze behoudenis,
redding, ontvangen en daar valt niets aan toe te voegen of af te doen. De positie van de
gelovige is volmaakt, daar vált zelfs niets aan toe te voegen.

Fil. 2:12 (NBV) “Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik
bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen
voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God.”

Hier slaat de NBV de plank volledig mis en kennelijk leven de Bijbelvertalers vanuit een
andere gezichtshoek dan de Bijbel leert, dit uiteindelijk tot schade van de Gemeente van de
Heer Jezus Christus.

1 Joh. 2:6 “Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als
Hij gewandeld heeft”.

Johannes zegt hier dat wanneer wij met de mond belijden een christen te zijn dit aan onze
daden te zien moet zijn.


