De Rijkdom van Zijn Genade (Efeziërs 1:7)
61 Dingen die waar zijn vóór ik gered was, &
216 Dingen die waar zijn nu ik gered ben
http://www.middletownbiblechurch.org/salvatio/215thing.htm
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

Toen Paulus verwees naar de verlossing en vergiffenis die gelovigen in Christus hebben, sprak hij
van “de RIJKDOM van Zijn GENADE” (Efeziërs 1:7). Elders zegt hij: “Maar door DE GENADE
VAN GOD ben ik wat ik ben” (1 Korinthiërs 15:10). God heeft elke gelovige “eeuwige troost en
goede hoop” gegeven “uit genade” (2 Thessalonicenzen 2:16-17). “Want u kent DE GENADE
VAN ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk
was, opdat u door Zijn armoede RIJK zou worden” (2 Korinthiërs 8:9).
Vele gelovigen falen erin de RIJKDOM te appreciëren die zij bezitten. Er is een verhaal van een
oudere zilvermijnwerker die zijn hele leven gespendeerd had aan het zoeken van zilver in de bergen
van de Old West. Hij was zo betrokken bij zijn zoektocht dat zijn vrouw en kinderen hem verlieten.
Toen hij stierf, kwam er een handvol mensen hem begraven en vonden in zijn bezittingen een nota
waarin stond dat ze hem moesten begraven onder zijn cabine. Toen de schoppen in de aarde groeven, kwam er een glanzend grijs metaal tevoorschijn. Het was de beroemde Comstock Zilverader,
de rijkste in de geschiedenis van Californië. Deze mijnwerker kon een miljardair geweest zijn, maar
hij wist niet van de weelde die hij vlak onder zich had en hij kon het nu niet meer claimen. Hij realiseerde zich niet hoe rijk hij eigenlijk was.
Elke ware gelovige is een geestelijke miljardair. De Bijbel zegt dat Christus arm werd (en voor ons
stierf) opdat wij door Zijn armoede RIJK mochten zijn (2 Korinthiërs 8:9). De gelovige, die een
kind van de Koning is, loopt dikwijls als een ARME in plaats van te leven als een PRINS. God wil
dat we weten hoe RIJK we zijn wegens Zijn weergaloze genade: “Gezegend zij de God en Vader
van onze Heere Jezus Christus, DIE ONS GEZEGEND HEEFT MET ALLE GEESTELIJKE ZEGEN in de hemelse gewesten in Christus” (Efeziërs 1:3)!
Wij kunnen onze rijkdommen niet bezitten als we niet weten wat ze zijn. We kunnen niet waardig
wandelen overeenkomstig de roeping waarmee wij geroepen zijn (Efeziërs 4:1) als we niet weten
wat onze roeping is. De grote feiten en waarheden die gevonden worden in Gods Woord moeten
geclaimd worden door geloof. We moeten onszelf zien zoals God ons ziet in Christus. Door geloof
moeten we beslag leggen op wat ons reeds gegeven werd in Christus. De genade van God leert en
onderricht ons hoe te leven (Titus 2:11-12). Gods methode van onderricht toont en leert ons eerst
wat Hij voor ons heeft gedaan in genade, en daarna wordt ons gezegd overeenkomstig te wandelen.
Efeziërs 5:8 illustreert dit goed: “Want u was voorheen [toen we nog niet wedergeboren waren]
duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht”. U hoort in het licht
te wandelen overeenkomstig WIE EN WAT U BENT. Onze feitelijke TOESTAND moet overeenkomen met onze heerlijke POSITIE. Hoe meer wij, door geloof, beslag leggen op de heerlijke feiten
van onze POSITIE in Christus, hoe meer dit onze feitelijke TOESTAND zal beïnvloeden als we
wandelen met de Heer in de tijd.
Moge de ogen van ons begrip verlicht worden opdat we mochten weten wat de hoop is van Zijn
roeping, en wat de rijkdom en heerlijkheid is van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesoverstijgende grootheid is van Zijn macht jegens ons die geloven (zie Efeziërs 1:18-19).
Om ten volle de rijkdom van Gods genade te kunnen appreciëren, moeten we onze huidige positie
in Christus contrasteren met onze voormalige niet-wedergeboren toestand, toen wij buiten Christus
en dood in zonde waren. De heerlijkheden van Gods genade schijnen levendiger tegen de zwarte
achtergrond van onze verleden toestand, vóór we de Redder ontmoetten. God wil dat we niet vergeten WAT WIJ WAREN vóór onze redding:
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“BEDENK daarom dat u die voorheen [in uw voormalige ongeredde staat] heidenen was in het
vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees,
die met de hand gebeurt, dat u in die tijd ZONDER CHRISTUS WAS, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had GEEN HOOP en
was ZONDER GOD in de wereld” (Efeziërs 2:11-12 en vergelijk Titus 3:3).
Laten we daarom eerst in beschouwing nemen …

61 Dingen die voor mij waar zijn vóór ik gered was:
1.

Ik was op de brede weg die naar het verderf leidt (Mattheüs 7:13).

2.

Ik was verloren (Lukas 19:10; 2 Korinthiërs 4:3).

3.

Ik was al veroordeeld wegens mijn ongeloof (Johannes 3:18; vergelijk 1 Korinthiërs 11:32).

4.

Ik was een liefhebber van de duisternis (Johannes 3:19).

5.

Ik was onder Gods blijvende toorn (Johannes 3:36), wachtend op Gods “komende toorn”
(Lukas 3:7; Efeziërs 5:6; Kolossenzen 3:6).

6.

Ik aanbad wat ik niet wist (Johannes 4:22).

7.

Ik deed het kwade ter verdoemenis (Johannes 5:29; vergelijk 3 Johannes 11).

8.

Ik was van beneden, van de wereld (Johannes 8:23).

9.

Ik was nog in mijn zonden (Johannes 8:21, 24; vergelijk Johannes 20:23).

10.

Ik was een kind van de duivel (Johannes 8:44).

11.

Ik verwierp Christus (Johannes 12:48).

12.

Ik was een Christus-hater (Johannes 15:18) en een hater van wie Christus toebehoren (Johannes 17:14).

13.

Ik was onder de macht van Satan (Handelingen 26:18; 1 Johannes 5:19).

14.

Ik was ondankbaar en verheerlijkte God niet (Romeinen 1:21).

15.

Ik was vervuld met ongerechtigheid (Romeinen 1:29-31; 3:10; 1 Korinthiërs 6:9-10).

16.

Ik was onder de zonde (Romeinen 3:9) en zonde-ziek (Lukas 5:31-32).

17.

Ik was nutteloos (Romeinen 3:12; vergelijk Filemon 11).

18.

Ik was zonder vrees voor God (Romeinen 3:18).

19.

Ik was schuldig voor God (Romeinen 3:19).

20.

Ik was een zondaar (Romeinen 3:23; 5:8).

21.

Ik was krachteloos (Romeinen 5:6).

22.

Ik was goddeloos (Romeinen 5:6; 4:5).

23.

Ik was Gods vijand (Romeinen 5:10; Kolossenzen 1:21).

24.

Ik was een slaaf van de zonde (Romeinen 6:17, 20; Johannes 8:34).

25.

Ik verdiende de dood (Romeinen 6:23; vergelijk 2 Thessalonicenzen 1:8-9).

26.

Ik was in het vlees (Romeinen 7:5; 8:8).

27.

Ik was verloren (1 Korinthiërs 1:18; 2 Korinthiërs 2:15; Lukas 13:3,5).

28.

Ik was een natuurlijk mens die de dingen van God als dwaasheid beschouwde (1 Korinthiërs
1:18; 2:14).

29.

Ik was vervloekt (1 Korinthiërs 16:22).

30.

Ik was verblind door de god van deze wereld (2 Korinthiërs 4:4).
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31.

Ik maakte deel uit van de tegenwoordige slechte wereld (Galaten 1:4).

32.

Ik was dood door de overtredingen en zonden (Efeziërs 2:1, 5; Kolossenzen 2:13).

33.

Ik wandelde overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van Satan
(Efeziërs 2:2).

34.

Ik was een kind van de ongehoorzaamheid (Efeziërs 2:2).

35.

Ik was een kind van de toorn (Efeziërs 2:3).

36.

Ik was zonder Christus (Efeziërs 2:12).

37.

Ik was vervreemd van het burgerschap van Israël (Efeziërs 2:12).

38.

Ik was vervreemd met betrekking tot de verbonden van de belofte (Efeziërs 2:12, 19).

39.

Ik was iemand die geen hoop had (Efeziërs 2:12) en zonder fundament (Lukas 6:48).

40.

Ik was zonder God in de wereld (Efeziërs 2:12).

41.

Ik was veraf (Efeziërs 2:13).

42.

Ik wandelde in de zinloosheid van mijn denken (Efeziërs 4:17).

43.

Ik was iemand die verduisterd was in mijn denken (Efeziërs 4:18; Romeinen 1:21).

44.

Ik was vervreemd van het leven dat uit God is (Efeziërs 4:18; Kolossenzen 1:21).

45.

Ik was onwetend (Efeziërs 4:18).

46.

Ik was verduisterd van verstand en verhard (Efeziërs 4:18).

47.

Ik was overgegeven aan losbandigheid (Efeziërs 4:19).

48.

Ik ging te gronde door de misleidende begeerten (Efeziërs 4:22).

49.

Ik was eens in duisternis en van de nacht (Efeziërs 5:8; 1 Thessalonicenzen 5:5; 1 Johannes
2:11).

50.

Ik was in het rijk en de macht van de duisternis (Kolossenzen 1:13; Lukas 1:79; Handelingen 26:18).

51.

Ik was iemand die God niet kende (1 Thessalonicenzen 4:5).

52.

Ik was onverstandig (Titus 3:3; Romeinen 1:22).

53.

Ik was ongehoorzaam (Titus 3:3).

54.

Ik was dwalend (Titus 3:3).

55.

Ik was verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten (Titus 3:3).

56.

Ik was levend in slechtheid en afgunst (Titus 3:3).

57.

Ik was hatelijk en haatte anderen (Titus 3:3).

58.

Ik was een dwalend schaap (1 Petrus 2:25).

59.

Ik was iemand die naar het vlees leefde, naar begeerten van mensen (1 Petrus 4:2).

60.

Ik wandelde in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij (1 Petrus 4:3).

61.

Ik was natuurlijk, iemand die de Geest niet heeft (Judas 19).

(Voeg toe aan de lijst)
In het licht van onze voormalige, ongeredde staat en toestand, zie hoe belangrijk het kleine woordje
“maar” is de volgende passages:
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“Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld,
overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu
werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar
God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons
liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend
gemaakt – uit genade bent u zalig geworden” (Efeziërs 2:2-5).
“Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan
allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar
hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de
mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door
het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest” (Titus 3:3-5).
“Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder
God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het
bloed van Christus dichtbij gekomen” (Efeziërs 2:12-13).
WONDERBARE GENADE VAN ONZE LIEFDEVOLLE GOD!
Nu we onszelf herinnerd hebben aan onze voormalige, niet-wedergeboren staat, zijn we thans klaar
om de grote dingen van God in overweging te nemen die Hij ons in zijn genade gaf door onze zielen te redden en ons volkomen te maken. Deze lijst is niet origineel. Bijvoorbeeld, Lewis Sperry
Chafer had een gelijkaardige lijst in zijn boek Salvation. Evenmin is deze lijst compleet of uitputtend. We hebben 216 dingen opgesomd maar er zijn er meer. U kan aan deze lijst toevoegen vanuit
uw eigen studie van de Schriften. Deze studie kan gebruikt worden als een dagelijkse devotional.
Een of twee van de volgende punten kunnen elke dag overdacht worden. Beschouw ze als “GEESTELIJKE VITAMINEPILLEN” waarvan je dagelijks wat neemt. Als je dan doorheen de dag gaat,
herinner je dan wie je bent en wat je hebt in Christus! Als een heilige: leef heilig. Als een kind van
God: wandel op een manier die je hemelse Vader eert. God zij de eer!

215 Dingen die voor mij waar zijn nu ik gered ben:
1.

Mijn redding is volledig volbracht (Johannes 19:30).

2.

Ik heb eeuwig leven als een huidig bezit (Johannes 5:24; 6:47; 1 Johannes 5:11-13).

3.

Ik heb Jezus Christus als mijn huidig bezit (1 Johannes 5:12).

4.

Ik ken de ene, ware God (Johannes 17:3; 1 Johannes 2:3; 5:20).

5.

Ik werd gered door Zijn genade (Efeziërs 2:1-10).

6.

Ik ben gerechtvaardigd door Zijn genade (Titus 3:7).

7.

Ik ben overgegaan van de dood naar het leven (Johannes 5:24; 1 Johannes 3:14).

8.

Ik ben levend gemaakt met Christus (Efeziërs 2:1, 5; Kolossenzen 2:13).

9.

Ik ben bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de hemel (Kolossenzen 1:12).

10.

Ik heb de vergiffenis van zonden (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14).

11.

Mijn zonden zijn weggenomen (Johannes 1:29; Hebreeën 9:26; 1 Johannes 3:5).

12.

Ik ben gereinigd van mijn zonden (Hebreeën 1:3).

13.

Aan mijn zonden en wetteloos gedrag zal God niet meer denken (Hebreeën 8:12; 10:17).

14.

Ik ben gewassen (1 Korinthiërs 6:11; Titus 3:5; Openbaring 1:5).
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15.

Ik zal met Christus wandelen in witte kleren (Openbaring 3:4-5).

16.

Door Zijn striemen ben ik genezen (1 Petrus 2:24).

17.

Mijn overtredingen zijn vergeven (Kolossenzen 2:13; 1 Johannes 2:12).

18.

Ik ben gerechtvaardigd (Romeinen 4:5; 8:30; 1 Korinthiërs 6:11; Galaten 2:16; Titus 3:7).

19.

Ik ben verzoend met God (2 Korinthiërs 5:18-19; Kolossenzen 1:20).

20.

Ik ben dichtbij gekomen door het bloed van Christus (Efeziërs 2:13).

21.

Ik ben vrijgekocht door Zijn bloed (1 Petrus 1:18, 19; Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14).

22.

Ik ben vrijgekocht van de vloek van de wet (Galaten 3:13).

23.

Ik ben vrijgekocht van alle wetteloosheid (Titus 2:14).

24.

Ik ben gekocht met een prijs (1 Korinthiërs 6:20; 7:23).

25.

Ik ben verlost van zo’n groot doodsgevaar (2 Korinthiërs 1:10).

26.

Ik ben ontrukt aan de tegenwoordige slechte wereld (Galaten 1:4).

27.

Ik ben getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon
(Kolossenzen 1:13).

28.

Ik ben verlost van de komende toorn (1 Thessalonicenzen 1:10).

29.

Ik kom niet in het oordeel (Johannes 5:24; Romeinen 8:1).

30.

Ik ben een kind van God (Johannes 1:12; Romeinen 8:16; Galaten 3:26; 1 Johannes 3:1,2).

31.

Ik ben een kind van God (Galaten 4:5-7).

32.

Ik ben van Jezus Christus (Galaten 3:29; 5:24).

33.

Ik ben aangenomen als kind (Galaten 4:5; Romeinen 8:15,23).

34.

Ik ben een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus (Romeinen 8:17; Titus 3:7).

35.

Ik ben mede-erfgenaam van de genade van het eeuwige leven (1 Petrus 3:7).

36.

Alle dingen zijn van mij (1 Korinthiërs 3:21-23).

37.

Ik bezit alles (2 Korinthiërs 6:10).

38.

Ik zal alles beërven (Openbaring 21:7).

39.

Ik ben in alles rijk geworden in Hem (1 Korinthiërs 1:5; 2 Korinthiërs 9:11).

40.

Ik ben mededeelgenoot van Gods belofte in Christus (Efeziërs 3:6).

41.

Ik ben door Christus’ armoede rijk (2 Korinthiërs 8:9; Openbaring 2:9).

42.

Ik ben gezegend met alle geestelijke zegen (Efeziërs 1:3).

43.

Ik heb een erfenis verkregen (Efeziërs 1:11, 14; Hebreeën 1:14; 9:15; 1 Petrus 1:4).

44.

Ik ben bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid (1 Thessalonicenzen 5:9; Hebreeën 1:14).

45.

Ik ben Zijn erfenis (Efeziërs 1:18).

46.

Ik ben mededeelgenoot van Christus’ belofte door het evangelie (Efeziërs 3:6).

47.

Ik ben een nieuw schepsel in Christus (2 Korinthiërs 5:17; Efeziërs 2:10; 4:24; Kolossenzen
3:10).

48.

Ik ben vernieuwd door de Heilige Geest (Titus 3:5).

49.

Ik ben begenadigd in de Geliefde (Efeziërs 1:6; vergelijk Mattheüs 3:17).

50.

Ik ben met Hem opgewekt en in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efeziërs 2:6).

51.

Ik ben tot lof van Zijn heerlijkheid (Efeziërs 1:6, 12).
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52.

Ik ben licht in de Heer (Efeziërs 5:8).

53.

Ik ben een kind van het licht (Efeziërs 5:8; 1 Thessalonicenzen 5:5).

54.

Ik behoor tot Christus’ “eigen volk”, “dat God Zich tot Zijn eigendom maakte” (Titus 2:14;
1 Petrus 2:9).

55.

Ik ben een priester die geestelijke offers kan brengen (Hebreeën 13:15-16; 1 Petrus 2:5, 9;
Openbaring 1:6; 5:10; 20:6).

56.

Ik ben een koning die zal regeren (Openbaring 1:6; 5:10; 20:6).

57.

Ik heb gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Johannes 1:3).

58.

Ik verblijf in Christus (Johannes 6:56; 1 Johannes 3:24; 4:13, 15, 16).

59.

Christus woont in mij (Johannes 6:56; Galaten 2:20; 1 Johannes 3:24; 4:12-16).

60.

Ik ben in Christus (Johannes 14:20; 2 Korinthiërs 5:17).

61.

Christus is in mij (Johannes 14:20; Kolossenzen 1:27; Romeinen 8:10; 1 Johannes 4:4).

62.

De Geest van God woont in mij (Romeinen 8:9; 1 Korinthiërs 3:16; Efeziërs 2:21-22).

63.

God, Christus, de Geest leeft in mij (Galaten 2:20; 1 Johannes 3:24; 4:12-16).

64.

Ik ben niet in het vlees maar in de Geest (Romeinen 8:9).

65.

Mijn “aarden kruik”-woning bevat een grote schat (2 Korinthiërs 4:7).

66.

Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 Korinthiërs 6:19).

67.

Ik ben verzegeld met de gave en het onderpand van de Heilige Geest (2 Korinthiërs 1:22;
Galaten 4:6; Efeziërs 1:13-14; 1 Thessalonicenzen 4:8; Titus 3:6; 1 Johannes 3:24; 4:13).

68.

Ik heb de zalving van de Heilige (1 Johannes 2:20, 27).

69.

Ik behoor bij de geroepenen van Jezus Christus (Romeinen 1:6; 8:28-30; Judas 1; Openbaring 17:14).

70.

Ik ben geroepen tot de gemeenschap met Jezus Christus (1 Korinthiërs 1:9).

71.

Ik ben geroepen tot Gods eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (1 Petrus 5:10).

72.

Ik ben geroepen met een heilige roeping (2 Timotheüs 1:9).

73.

Ik ben deelgenoot van de hemelse roeping (Filippenzen 3:14; Hebreeën 3:1).

74.

Ik ben uit de duisternis geroepen tot Gods wonderbaar licht (1 Petrus 2:9).

75.

God kende me van tevoren (Romeinen 8:29; 1 Petrus 1:2).

76.

God heeft me van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn
(Romeinen 8:29; Efeziërs 1:5,11).

77.

Ik ben reeds verheerlijkt overeenkomstig Gods voornemen (Romeinen 8:30).

78.

Ik ben eeuwig zeker in Gods liefde (Romeinen 8:38-39).

79.

Ik ben in Hem uitverkoren (Efeziërs 1:4; Kolossenzen 3:12; 1 Thessalonicenzen 1:4; 1 Petrus 2:9; Openbaring 17:14).

80.

God heeft mij van het begin verkoren tot zaligheid (2 Thessalonicenzen 2:13).

81.

Ik ben volmaakt geworden in Christus (Kolossenzen 2:10).

82.

Ik ben uitverkoren en geliefd door God (Kolossenzen 3:12; 2 Thessalonicenzen 2:13).

83.

Ik wordt bestraft en gegeseld als een geliefd kind van God (Hebreeën 12:6-7).

84.

Ik maak deel uit van de groep waarvoor Christus zich niet schaamt hen Zijn “broeders” en
“Mijn vrienden” te noemen (Hebreeën 2:11; Johannes 15:14-15).

85.

Ik ben een kind van Abraham (Galaten 3:7).
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86.

Ik ben Abrahams nageslacht (Galaten 3:29).

87.

Ik ben gezegend samen met de gelovige Abraham (Galaten 3:9).

88.

Ik ben een kind van de belofte (Galaten 4:28, 31).

89.

Ik ben een geroepene, uitverkorene en gelovige (Openbaring 17:14).

90.

Ik ben een schaap van Zijn kudde (Lukas 12:32; Hebreeën 13:20; 1 Petrus 2:25).

91.

Ik ben een lid van Zijn lichaam (1 Korinthiërs 10:17; 12:27; Efeziërs 3:6; 4:25; 5:30).

92.

Ik ben een steen in Zijn gebouw (Efeziërs 2:20-22; Hebreeën 3:6; 1 Petrus 2:5).

93.

Ik ben een rank in de Wijnstok (Johannes 15:1-7).

94.

Ik ben een kind van het Koninkrijk (Mattheüs 13:38; vergelijk Markus 10:14-15).

95.

Ik ben wedergeboren tot een kind van God (Johannes 1:12-13; Jakobus 1:18; 1 Petrus 1:3,
23; 2:2; 1 Johannes 5:1).

96.

Ik ben iemand van Gods volk want ik ben in ontferming aangenomen (1 Petrus 2:10; Openbaring 21:7).

97.

Ik ben een medeburger van de heiligen en huisgenoten van God (Efeziërs 2:19).

98.

Ik ben in Jezus Christus gedoopt (Romeinen 6:3; Galaten 3:27).

99.

Ik ben geïdentificeerd met Christus in Zijn dood (Romeinen 6:3-6, 8-11; 2 Korinthiërs 5:14;
Kolossenzen 2:12, 20; 3:3).

100.

Ik ben geïdentificeerd met Christus in Zijn opstanding (Romeinen 6:5, 8, 11; 2 Korinthiërs
5:15; Galaten 2:20; Kolossenzen 2:12; 3:1).

101.

Ik stierf aan de zonde (Romeinen 6:2).

102.

Mijn “oude mens” werd met Christus gekruisigd (Romeinen 6:6).

103.

Ik ben met Christus gekruisigd (Galaten 2:20).

104.

Ik heb het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd (Galaten 5:24).

105.

Ik ben levend voor God in Christus Jezus (Romeinen 6:11, 13; Galaten 2:19, 20).

106.

Christus is mijn leven (Filippenzen 1:21; Kolossenzen 3:4).

107.

Ik kan in een nieuw leven wandelen (Romeinen 6:4).

108.

Ik kan in de nieuwheid van Geest dienen (Romeinen 7:6).

109.

Ik kan voor de gerechtigheid leven (1 Petrus 2:24).

110.

Ik stierf aan de wet (Romeinen 7:4; Galaten 2:19).

111.

Ik ben ontslagen van en gestorven aan de wet, en wandel in de nieuwheid van de Geest
(Romeinen 7:6).

112.

Ik ben niet onder de wet maar onder de genade (Romeinen 6:14).

113.

Ik heb Gods wetten in mijn hart gekregen en ze werden in mijn verstand geschreven (Hebreeën 10:16).

114.

Ik behoor Jezus Christus toe, vergeleken met een huwelijkse staat (Romeinen 7:4).

115.

Ik heb deel aan Christus gekregen (Hebreeën 3:14).

116.

Ik ben geïdentificeerd met Christus in Zijn lijden (2 Timotheüs 3:12; Filippenzen 1:29; 1
Petrus 2:20; 4:12-13; 1 Thessalonicenzen 3:3; Romeinen 8:18; Kolossenzen 1:24).

117.

God doet mij in Christus Zijn kennis op iedere plaats openbaar maken (2 Korinthiërs 2:14).

118.

Ik ben voor God een aangename geur van Christus (2 Korinthiërs 2:15-16).

119.

Ik ben een brief van Christus (2 Korinthiërs 3:3).
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120.

Ik word veranderd naar Christus heerlijke beeld (2 Korinthiërs 3:18).

121.

Ik wordt voltooid (Filippenzen 1:6).

122.

Mijn inwendige mens wordt van dag tot dag vernieuwd (2 Korinthiërs 4:16).

123.

Ik ben bekleed met Christus (Galaten 3:27).

124.

Ik ben niet van de wereld (Johannes 17:14,16).

125.

De wereld is voor mij gekruisigd (Galaten 6:14).

126.

Ik ben gekruisigd voor de wereld (Galaten 6:14).

127.

Ik ben afgezonderd tot het Evangelie van God (Romeinen 1:1).

128.

Ik ben apart gezet en geheiligd in Christus Jezus (1 Korinthiërs 1:2; 6:11; Hebreeën 10:10;
Judas 1:1).

129.

Ik ben heilig (Kolossenzen 3:12; Hebreeën 3:1; 1 Petrus 2:9; Openbaring 20:6).

130.

Ik ben gekleed met gerechtigheden (Openbaring 19:8).

131.

Ik ben een heilige (1 Korinthiërs 1:2; Filippenzen 1:1; Kolossenzen 1:2; Romeinen 1:7).

132.

Ik ben smetteloos in Christus (Efeziërs 5:27; Kolossenzen 1:22; Judas 24).

133.

Ik ben tot in eeuwigheid volmaakt (Hebreeën 10:14).

134.

Ik ben niet van mezelf (1 Korinthiërs 6:19).

135.

Ik ben geroepen tot heiligheid (1 Thessalonicenzen 4:7).

136.

Ik ben een hemelburger (Filippenzen 3:20).

137.

Ik ben een vreemdeling en bijwoner in deze wereld (Hebreeën 11:13; 1 Petrus 2:11).

138.

Ik ben overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kolossenzen 1:13).

139.

Ik ben besneden in mijn hart (Kolossenzen 2:11; Filippenzen 3:3; vergelijk Deuteronomium
10:16).

140.

Mijn getrouwe God zal mij geheel en al heiligen (1 Thessalonicenzen 5:23-24).

141.

Mijn getrouwe God zal mij versterken en bewaren voor de boze (2 Thessalonicenzen 3:3; 2
Timotheüs 4:18).

142.

Christus heeft mij vrijgemaakt (Johannes 8:32-36; Galaten 5:1; 1 Korinthiërs 7:22).

143.

Jezus Christus is mijn Verlosser (Romeinen 7:24-25).

144.

Ik ben vrij van zonde (Romeinen 6:7, 18, 22).

145.

De wet van de Geest van het Leven heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood
(Romeinen 8:2).

146.

Ik ben Gods dienaar (Romeinen 6:22).

147.

Ik ben Christus’ slaaf of dienaar (1 Korinthiërs 7:22).

148.

Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Romeinen 6:18).

149.

Ik ben tot vrijheid geroepen (Galaten 5:13).

150.

Ik heb de gedachten van Christus (1 Korinthiërs 2:16).

151.

God heeft mij een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7).

152.

Christus heeft mij het verstand gegeven om de Waarachtige te mogen kennen (1 Johannes
5:20).

153.

Ik ben gerechtigheid van God in Christus (2 Korinthiërs 5:21).

154.

Ik bezit in alles altijd al het nodige (2 Korinthiërs 9:8).
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155.

Ik heb alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort (2 Petrus 1:3).

156.

Ik kan altijd tevreden zijn met wat ik heb in Christus (Hebreeën 13:5).

157.

Ik heb alle geestelijke wapens en de uitrusting die ik nodig heb (2 Korinthiërs 10:4; Efeziërs
6:10-17).

158.

Ik heb Gods toereikende genade (2 Korinthiërs 12:9).

159.

Ik heb genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreeën 4:16).

160.

Ik heb Gods kracht (Efeziërs 1:19; 3:20).

161.

Ik heb de toegang tot de Vader (Efeziërs 2:18; Hebreeën 4:16).

162.

Ik heb een grote Hogepriester (Hebreeën 2:17-18; 3:1; 4:14-16; 8:1; 10:21).

163.

Ik heb een onfeilbare Pleiter (Hebreeën 7:25; 9:24; Romeinen 8:34).

164.

Ik heb een Voorspraak bij de Vader: Jezus Christus, wanneer ik zondig (1 Johannes 2:1).

165.

Ik heb vrede met God (Romeinen 5:1).

166.

Christus is mijn vrede (Efeziërs 2:14).

167.

Ik heb rust voor mijn ziel (Mattheüs 11:28-29; Hebreeën 4:9).

168.

Ik word geleid door Gods Geest (Romeinen 8:14).

169.

God zal niet toelaten dat ik verzocht wordt boven wat ik aankan (1 Korinthiërs 10:13).

170.

De Geest Zelf getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben (Romeinen 8:16; Hebreeen 6:18).

171.

Ik word vertroost door God (2 Korinthiërs 1:3-7).

172.

De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal mijn hart en gedachten bewaken in
Christus Jezus (Filippenzen 4:7).

173.

Ik heb de Geest Die uit God is ontvangen, opdat ik zou weten de dingen die ons door God
genadig geschonken zijn (1 Korinthiërs 2:12).

174.

Ik word in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht (2 Korinthiërs 4:8).

175.

Ik ben in twijfel, maar niet vertwijfeld (2 Korinthiërs 4:8).

176.

Ik word vervolgd maar niet verlaten, in twijfel gebracht maar niet vertwijfeld (2 Korinthiërs
4:9).

177.

Ik ben niet in duisternis (1 Thessalonicenzen 5:4).

178.

Mijn bekwaamheid is uit God (2 Korinthiërs 3:5).

179.

Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Christus is mijn sterkte (2 Korinthiërs 12:9-10;
Filippenzen 4:13).

180.

God is voor mij een Helper; een mens kan mij niets doen (Hebreeën 13:6).

181.

God doet voor mij alle dingen samenwerken ten goede (Romeinen 8:28).

182.

Alle dingen gebeurt ter wille van mij (2 Korinthiërs 4:15).

183.

God is voor mij, wie zal dan tegen mij zijn? (Romeinen 8:31).

184.

God zal mij voorzien in alles wat ik nodig heb (Filippenzen 4:19).

185.

Ik ben Gods medearbeider (1 Korinthiërs 3:9; 2 Korinthiërs 6:1).

186.

Ik ben Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van
tevoren bereid heeft, opdat ik daarin zouden wandelen (Efeziërs 2:10).

187.

God werkt in mij zowel het willen als het werken (Filippenzen 2:13; Hebreeën 13:21).

188.

Gods Woord is werkzaam in mij (1 Thessalonicenzen 2:13).
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189.

Ik ben verzegeld door God (2 Korinthiërs 1:22; Efeziërs 1:13).

190.

Ik sta op de Rots, Christus Jezus (Mattheüs 16:18; 1 Korinthiërs 3:11).

191.

Ik ben bevestigd in Christus (2 Korinthiërs 1:21; 2 Thessalonicenzen 3:3).

192.

Ik word door de kracht van God bewaakt (1 Petrus 1:5).

193.

Ik ben in Jezus Christus bewaard (Judas 1).

194.

Ik word voor struikelen bewaard (Judas 24).

195.

Ik heb een gebouw van God, eeuwig in de hemelen (2 Korinthiërs 5:1).

196.

Mijn naam is opgeschreven in de hemel (Lukas 10:20).

197.

Ik ben meer dan een overwinnaar (Romeinen 8:37).

198.

Ik heb overwinning door onze Heer Jezus Christus (1 Korinthiërs 15:57).

199.

Ik heb de wereld overwonnen (1 Johannes 5:4-5).

200.

God doet ons in Christus altijd triomferen (2 Korinthiërs 2:14).

201.

Hij Die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is: Satan (1 Johannes 4:4).

202.

Satan heeft geen vat op mij (1 Johannes 5:18).

203.

Ik heb een levende hoop (1 Petrus 1:3).

204.

Ik heb een heerlijke toekomst (Romeinen 8:18; 2 Thessalonicenzen 2:14).

205.

Ik heb eeuwige troost en goede hoop gekregen (2 Thessalonicenzen 2:16).

206.

De Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels
Koninkrijk (2 Timotheüs 4:18).

207.

Ik ontvang een onwankelbaar Koninkrijk (Hebreeën 12:28).

208.

Er is een plaats gereserveerd voor mij in de hemel (Johannes 14:2-3; 1 Petrus 1:4).

209.

Ik zal te eten krijgen van de Boom des levens (Openbaring 2:7).

210.

Ik zal geen schade lijden door de tweede dood (Openbaring 2:11; 20:6).

211.

Ik zal een nieuwe naam krijgen (Openbaring 2:17; 3:12).

212.

Ik zal macht krijgen over de heidenvolken (Openbaring 2:26; 5:10).

213.

Mijn naam zal beslist niet uitgewist worden uit het boek des levens (Openbaring 3:5).

214.

Ik zal een zuil in de tempel van Mijn God zijn (Openbaring 3:12).

215.

Ik zal met Christus zitten op Zijn troon (Openbaring 3:21).

216.

Ik zal voor altijd bij mijn God zijn (Openbaring 21:3-4).

(Voeg toe aan de lijst)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

10

