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Wat je nu in handen hebt is een unieke bijbelstudie over wie je bent in Christus. Ik ben 

blij dat naast onze online Vrij Zijn Bijbelschool over dit belangrijke thema nu ook het 

werkboek Ontdek je identiteit in Christus het licht ziet. In Nederland heeft dit onderwijs 

het leven van inmiddels tienduizenden mensen veranderd. We zijn er stil van. Het is 

ons verlangen dat ook jij het mysterie ontdekt van wie jij bent in Christus. Wij geloven 

dat iedereen die zijn hart erop zet om te ontdekken wie hij is in Christus, zal ervaren 

dat zijn leven ingrijpend verandert. Want als je weet wie je bent ‘in Christus’, ga je 

anders naar jezelf en de mensen om je heen kijken en kun je zoveel meer tot zegen 

zijn voor de mensen om je heen. 

Helaas heeft het veel te lang geduurd voordat ik zelf begreep wie ik ben in Christus. 

Ook ik worstelde met de vraag: ‘Wie ben ik nou?’ In de introductiefilmpjes voor de 
groepsavonden deel ik mijn persoonlijke verhaal met je en neem ik je mee in mijn 

dertig jaar lange zoektocht naar wie ik ben in Christus. Vanaf het moment dat God 

me liet zien hoe Hij naar mij kijkt in Christus, is mijn leven wezenlijk veranderd. 

‘Weten wie je bent’ is een actueel onderwerp. Individuele personen, bedrijven, (chris-

telijke) organisaties en kerken hebben identiteit veelal hoog op de gespreksagenda 

staan. Want als je niet weet wie je bent, kom je zelden tot je recht en tot je doel. Het 

is dus een goed idee dat je een periode van zeven weken uittrekt om te ontdekken 

hoe God naar je kijkt en wie jij bent in Christus. Anderen die dit inmiddels hebben 

ontdekt, zeggen bijna allemaal dat ze sterker in het leven staan en een diepere relatie 

met Jezus en God de Vader ervaren.

In deze cursus kijk je bij jezelf naar binnen, maar leer je ook hoe God in Christus naar 

jou kijkt. Het is mooi als je samen met anderen dit proces kunt doorlopen. Je kunt 

elkaar bemoedigen, aanscherpen en van elkaar leren. Er is een grotere kans dat je 

deze hele bijbelstudie zult afronden wanneer je die elke week met elkaar in de groep 

bespreekt. Misschien vind je dit spannend, maar gaandeweg zul je merken hoe waar-

devol het is om in een kleine groep je ervaringen met anderen te delen. 

Het werkboek is verdeeld in zeven hoofdstukken met vijf lessen. Per dag heb je onge-

veer een uur nodig om de zelfstudie te doen. Uiteraard kun je zelf bepalen hoe diep 

je erin wilt duiken. Als je deze studie met anderen doorloopt, kom je elke week bij 

elkaar om erover door te praten, het introductiefilmpje te bekijken en vooruit te kijken 
naar het thema dat aan de orde komt. Zeven weken, vijf dagen per week is best wel 

intensief. Het is uiteraard mogelijk om er meer tijd voor te nemen (bijvoorbeeld door 

voor elke lesweek twee weken uit te trekken en door om de week bij elkaar te komen). 

INLEIDING



8

Het huiswerk bestaat uit verschillende onderdelen, zoals: 

• Weektekst en dagtekst 

• Onderwijs 

• Bijbelopdrachten 

• Invuloefeningen (voor deze opdracht maken we gebruik van de NBV-vertaling; 

 via www.debijbel.nl heb je gratis toegang tot deze vertaling).

• Animaties en filmpjes 
• Gebed 

• Getuigenissen 

• Vragen om over na te denken 

• Leermoment (persoonlijk dagboek n.a.v. de les) 

Bij het werkboek vind je een vel met kaartjes die je gemakkelijk kunt losscheuren. 

Schrijf op deze kaartjes de weekteksten die je aan het begin van elke week krijgt. Deze 

teksten vormen de kern van het onderwijs. Houd deze teksten dicht bij je en probeer 

ze uit je hoofd te leren, zodat aan het einde van deze studie de zeven kernteksten in 

je hart zijn gegrift. 

Voordat je aan de studie begint wil ik je vragen om stil te staan bij hoe jouw geloofs-

leven op dit moment erbij staat. Hieronder vind je een aantal stellingen waarbij je 

kunt aangeven of ze ‘helemaal niet’ of ‘helemaal wel’ op jou van toepassing zijn. Vul de 

lijst in zoals je er nu naar kijkt en geef geen wenselijke antwoorden. De bedoeling is 

dat je aan het eind van deze cursus het lijstje opnieuw invult (achter in het werkboek 

vind je deze lijst nog een keer). Dan wordt zichtbaar op welke punten deze studie je 

geloofsleven, je denken én je handelen heeft veranderd. Het gaat er niet om dat je 

de uitkomst met anderen vergelijkt. Je doet dit voor jezelf. 

1 = Helemaal niet van toepassing. 7 = Helemaal van toepassing.

 

Ik ben een geliefd kind van God.  1 2 3 4 5 6 7

God houdt zielsveel van mij.  1 2 3 4 5 6 7

God is de beste Vader die er is.  1 2 3 4 5 6 7

Jezus is voor mijn zonden gestorven.  1 2 3 4 5 6 7

Al mijn schuld is betaald.  1 2 3 4 5 6 7

Ik weet dat ik vergeven ben.  1 2 3 4 5 6 7

De Heilige Geest woont in mij.  1 2 3 4 5 6 7

De Heilige Geest leidt mijn leven.  1 2 3 4 5 6 7

Ik weet wat de uitdrukking ‘in Christus’ betekent.  1 2 3 4 5 6 7

Ik weet hoe God mij in Christus ziet.  1 2 3 4 5 6 7

Ik weet dat ik een nieuwe schepping ben.   1 2 3 4 5 6 7

Ik ben voor eeuwig behouden.  1 2 3 4 5 6 7
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Het is mijn gebed dat deze unieke bijbelstudie je helpt de stap te 

zetten van een leven met Christus naar een leven in Christus. Ik 

wilde dat ik erbij bij kon zijn om te zien wat dit levensveranderende 

onderwijs met jou gaat doen. Ik hoor graag van je wat het met je 

doet. Als jij je hart erop zet om te ontdekken wie je bent in Christus 

zal ook jouw leven ingrijpend veranderen. Zoek een rustige plek, 

pak pen, papier en je Bijbel en open je hart om je te laten onder-

dompelen in Gods liefde voor jou.

Wilkin van de Kamp 

getuigenis@vrijzijn.nl 

Kerntekst v/d week

Dagtekst

Gebed

Bijbelopdracht

Vraag

Leermoment

Invuloefening

Getuigenis

Animatie/filmpje

 

Lezen



WEEK 1

WIE JE BENT IN CHRISTUS

������ Wanneer ben ik goed genoeg?

������ Wie je bent in Christus

������ De vrolijke ruil

������ Het hart van Jezus klopt nu in jou 

������ De Geest van Jezus woont in jou
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KERNTEKST VAN DE WEEK

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met 

onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus 

aan ons toe.

(2 Korinthe 5:21, HB) 

DAGTEKST

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

(Mattheüs 11:28) 

INLEIDING

Wat gaaf dat je het verlangen hebt om je de komende weken te verdiepen 

in ‘wie je bent in Christus’. Als je weet wie je bent in Christus en wat dit 

voor jou betekent, dan ga je anders kijken naar God, naar jezelf en de 

mensen om je heen. Dan kan het niet anders dan dat je leven nooit 

meer hetzelfde is. 

De komende zeven weken gaan we samen op ontdekkingstocht door de 

Bijbel. Gods Woord is natuurlijk ons uitgangspunt. We gaan er samen 

mee aan de slag. Misschien ben je nog jong in het geloof en gaat het je 

de komende tijd ‘duizelen’. Misschien ben je al jarenlang een kind van 

God, maar zoek je naar verdieping in je relatie met God de Vader. Waar 

je ook staat, geef de Heilige Geest de ruimte in je hoofd en hart om je 

nieuwe inzichten te geven die een vaste plek in je leven mogen krijgen.

Elke dag beginnen we met gebed en daar gebruiken we verschillende 

vormen voor. Voel je vrij om hierin je eigen weg te kiezen. Durf ook de 

stap te zetten om ‘anders’ te bidden. Begin deze bijbelstudie bijvoorbeeld 

met een gebed, waarin je je verwachting over wat je de komende weken 

gaat leren en ontdekken met God deelt. Het kan waardevol zijn om die 

verwachting ook op te schrijven, zodat je het later nog eens terug kunt 

lezen. Op deze manier wordt dit werkboek ook een soort dagboek van 

een bijzondere periode in je leven.

DAG 1

WANNEER BEN IK 
GOED GENOEG?
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ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

GEBED

Identiteit

We beginnen maar eens met het begrip identiteit beter te bekijken. 

Volgens Wikipedia is eigenheid een synoniem voor identiteit. In het Van 

Dale woordenboek staat: 

iden·ti·teit (de; v). 1. Gelijkheid: je identiteit bewijzen. 

Bewijzen dat je de persoon bent voor wie je je uitgeeft. 

2. Eigen karakter 

Met andere woorden: ieder mens heeft een unieke eigenheid. Je bent 

wie je bent. Veel mensen ontlenen hun identiteit aan wat ze doen, wat ze 

bezitten, wat anderen over hen zeggen of wat ze hebben gepresteerd. De 

komende weken gaan we ontdekken wat het betekent als je je identiteit 

in Christus hebt gevonden.

OPDRACHT

Waaraan ontleen jij je identiteit? (Omcirkel het juiste cijfer)

              Niet belangrijk              Heel belangrijk

1.  Ik vind het belangrijk wat 

 anderen over me zeggen.  1 2 3 4 5 6 7

2.  Ik vind het belangrijk dat 

 je iets bereikt in je leven.  1 2 3 4 5 6 7

3.  Ik vind het belangrijk dat

 ik er altijd goed uitzie.  1 2 3 4 5 6 7

4.  Mijn werk is voor mij heel 

 belangrijk.  1 2 3 4 5 6 7

5.  Ik houd van mooie spulletjes 

 en nieuwe gadgets.  1 2 3 4 5 6 7

6.  Ik vind het belangrijk dat 

 mijn ouders trots op mij zijn.  1 2 3 4 5 6 7

7.  Ik wil een belangrijke positie 

 op de maatschappelijke ladder.  1 2 3 4 5 6 7
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WEEK 1 / DAG 1  •  WANNEER BEN IK GOED GENOEG?

VRAAG

Op welke van deze zeven uitspraken scoor je het hoogst? 

Kun je omschrijven wat dit wil zeggen?

Ben ik wel goed genoeg voor God?

Je komt ze overal tegen: knappe jongens en meisjes die zichzelf helemaal 

niet mooi vinden. Door negatieve ervaringen hebben ze een negatief 

lichaamsbeeld ontwikkeld. Niet zelden is door emotionele verwaarlozing, 

seksueel misbruik of mishandeling een negatief zelfbeeld en een lage 

zelfwaardering ontstaan, waardoor ze lijden aan faalangst en gebrek aan 

zelfvertrouwen. Ze zijn onzeker over hun identiteit en daardoor steeds op 

zoek naar zichzelf. Zonder dat ze het misschien beseffen zijn ze zichzelf 
kwijtgeraakt door de leugens te geloven die op hun hart geschreven 

staan: ‘jij bent niet aantrekkelijk’, ‘je bent niet waardevol’, ‘niemand 

geeft om jou!’ De jij-boodschappen zijn in hun hoofd een ik-boodschap 

geworden: ‘ik ben niet aantrekkelijk’, ‘ik ben niet waardevol’, ‘niemand 

geeft om mij!’ De stemmetjes diep vanbinnen hebben hen onzeker 

gemaakt en verruïneren hun leven. Je kunt de ziekmakende stemmetjes 

alleen het zwijgen opleggen door de leugens te ontmaskeren en in te 

ruilen voor de waarheid: jezelf leren zien zoals God jou ziet. 

Als je het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn, leidt dit er meestal toe 

dat je bevestiging gaat zoeken bij anderen. Je besluit je onzekerheid te 

overwinnen door hard te werken aan je zelfvertrouwen, door af te vallen, 

meer aan anderen te denken of juist meer aan jezelf. Je hebt het immers 

al moeilijk genoeg. In de praktijk blijkt het echter niet zo gemakkelijk te 

zijn. Je bent nu eenmaal wie je bent. Hard aan jezelf werken verandert 

niets aan de realiteit. Het is belangrijk te weten dat een positief zelfbeeld 

niet begint bij jezelf; dat is een doodlopende weg. Ik geloof dat je een 

gezond zelfbeeld ontwikkelt als je gaat geloven hoe God naar je kijkt. Je 

hebt dus een verandering in je denken nodig om gezond te worden. Als 

je weet dat je door God geliefd bent, ga je je geliefd voelen, waardoor je 

je geliefd gaat gedragen. Dáárom wil God dat jij gaat geloven hoe Hij naar 

je kijkt. Je hoeft niet langer als een arme bedelaar door het leven te gaan. 

Als je weet wie je bent in Christus, ben je de rijkste mens van de wereld.
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ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

Hij was de enige met een ja-gezicht

Toen Thomas Jefferson president van Amerika was (1801-1809), reisde hij 
eens met een groep mensen te paard door het land. Ze kwamen bij een 

rivier die buiten haar oevers was getreden. Het woeste water had de brug 

weggeslagen. De ruiters moesten met hun paard een voor een door het 

water waden, in een levensgevaarlijk gevecht met de woeste stroming. 

Een reiziger die ook naar de overkant moest, maar niet bij de groep 

hoorde, observeerde hen nauwkeurig. Nadat verschillende mannen zich 

met paard en al in het water hadden geworpen en veilig de overkant 

bereikt hadden, vroeg de reiziger aan president Jefferson of hij achter 
op zijn paard mee mocht naar de overkant. Zonder aarzelen stemde de 

president toe. De man klom op het paard en even later stonden ze veilig 

aan de overkant. Toen de reiziger weer vaste grond onder de voeten had 

vroeg iemand uit de groep hem waarom hij uitgerekend de president 

gevraagd had of hij met hem mee mocht rijden. De man schrok. Hij had 

er geen idee van dat het de president was die hem geholpen had. Hij zei: 

‘Ik weet alleen maar dat de meeste gezichten op nee stonden. Hij was 

de enige met een ja-gezicht!’ 

God heeft een ja-gezicht

Iedereen voelt zich aangetrokken tot mensen met een ja-gezicht. Het 

nodigt je uit om dichtbij te komen. Jezus heeft ons laten zien dat God een 

ja-gezicht heeft: je hoort erbij, nog voordat je in Hem gelooft. Je hoort 

erbij, nog voordat je je goed gedraagt. God gelooft in jou omdat Hij je 

geschapen heeft naar zijn beeld (Genesis 1:27). Hij noemt jou de kroon 

van zijn schepping (Psalm 8:4-6). God gelooft in jou en in een hoopvolle 

toekomst voor jou met Hem. Hij heeft een plan voor je leven, omdat 

Hij gelooft dat jij een geschenk bent voor deze wereld (Jeremia 29:11). 

Hij heeft je uitgekozen om door jou heen zijn verhaal te schrijven (2 

Korinthe 3:3). Hij heeft je een uitzonderlijke eigenheid gegeven om Hem 

te weerspiegelen (2 Korinthe 3:18). God gelooft in jou als je twijfelt of 

Hij wel bestaat. Hij gelooft in jou als je zweert dat je niet in Hem gelooft. 

Hij gelooft in jou als je je kapot schaamt en jezelf van alles verwijt. Hij 

gelooft in jou als je denkt dat al je kansen verkeken zijn. Hij gelooft in 

jou als je jezelf niet kunt vergeven. Hij gelooft in jou als je tegen jezelf 

zegt dat je een held op sokken bent. Hij gelooft in jou als je denkt het 

nooit meer goed te kunnen doen. Hij gelooft in jou als je opstaat om tóch 

weer te vallen. God gelooft in jou, daarom zond Hij zijn Zoon om jou te 

redden en te verlossen. Als God ja zegt tegen jou, dan kun je Hem geen 

groter plezier doen dan zijn ja met jouw ja te beantwoorden. God heeft 

zijn armen uitgespreid om je te verwelkomen. God heeft een bijzonder 

plekje in zijn hart voor jou. Het hart van de Vader is je thuis. Je hart zal 

rusteloos blijven totdat het rust heeft gevonden in Hem. 
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WEEK 1 / DAG 1  •  WANNEER BEN IK GOED GENOEG?

INVULOEFENING

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

Vul de ontbrekende woorden in onderstaande bijbelgedeelten in.

Hierin is de liefde, _____________________________________________________

________________________ , maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 

zond als verzoening voor onze zonden.

1 Johannes 4:10

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons ____________ liefgehad heeft.

1 Johannes 4:19

God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons 

gestorven is ____________________________________________________________ .

Romeinen 5:8

VRAGEN

1. Geloof jij dat God een ja-gezicht heeft?

2. Durf jij te reageren zoals de reiziger?
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ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

Jezus droeg Gods ja de wereld in

Het ja-gezicht van God werd zichtbaar en tastbaar in Jezus’ leven. Jezus 

zei ja tegen de blindgeborene die door de farizeeën uit de synagoge werd 

gegooid omdat Hij hem genezen had (Johannes 9:1-41). Jezus zei ja tegen 

de overspelige vrouw die door de farizeeën op heterdaad was betrapt en 

voor zijn voeten werd gegooid om gestenigd te worden (Johannes 8:1-11). 

Jezus zei ja tegen de zondares die tot ergernis van Simon de farizeeër 

ongenodigd zijn huis binnenkwam om de voeten van Jezus te zalven 

met olie (Lukas 7:36-50). In de ogen van Jezus stond met grote letters 

JA geschreven: ‘JA, Ik geloof in jou, zoals God gelooft in jou!’ Jezus was 

in alles sprekend zijn Vader. Hij sprak zoals de Vader Hem gezegd had 

te spreken (Johannes 12:50). Hij deed alleen wat Hij de Vader zag doen 

(Johannes 5:19). Hij was in alles één met Hem en vertegenwoordigde zijn 

Vader als de volmaakte beelddrager (Johannes 10:30). Paulus schrijft: De 

Zoon van God, Jezus Christus, … was niet iemand die ja zei en nee bedoelde. 

Hij belichaamt het ja (2 Korinthe 1:19, NBV). Wie Jezus leert kennen, 

ontdekt wie de Vader is: God heeft een ja-gezicht! 

Gods onvoorwaardelijke liefde

Gods ja-gezicht zet je leven in een ander licht. Zijn ogen lichten op als 

Hij naar je kijkt. Zo verklaart Hij aan jou zijn liefde. In zijn ogen ben je 

kostbaar, geliefd en gewild. Hij houdt van je en staat aan jouw kant. Zijn 

liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Hij houdt van je, of je Hem nu zoekt of 

van Hem wegloopt en helemaal niets van Hem wilt weten: Hij zal altijd van 

je houden. Hij houdt van je zoals je bent. Je kunt zijn liefde niet verdienen 

en je kunt zijn liefde niet verspelen. Als je het goed doet, houdt Hij niet 

méér van je. Als je het verprutst, houdt Hij niet minder van je. God kan 

onmogelijk meer of minder van mensen houden, omdat Hij ons liefheeft 

met volmaakte liefde. Hij heeft ons lief zoals we zijn, niet zoals we zouden 

moeten zijn. God kan niet stoppen met van ons te houden. Hij houdt van 

ons met een ongeëvenaarde liefde. Voor dat grenzeloos liefhebben van 

God is maar één verklaring: God is liefde! Hij heeft lief omdat Hij liefheeft. 

Het feit dat Hij liefde is behoeft geen verklaring noch verantwoording. 

Het is er als een puur wonder. God heeft ons geschapen om zijn liefde 

aan ons kwijt te kunnen. Daarom zijn we met zo velen! Ieder mens is 

geschapen om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te 

geven. God moet er niet aan denken dat wij zijn liefde zouden negeren. 

Onbeantwoorde liefde is hartverscheurend. God wil zich aan ieder mens 

bekendmaken. Daarom zoekt Hij ons steeds weer op, in welke positie of 

situatie we ook zijn terechtgekomen. 

Lech acharai

Op een dag loopt Jezus langs het Meer van Galilea naar Kapernaüm. 

Ergens aan de oever vinden we Simon en Andreas die druk bezig zijn om 

hun netten uit te werpen (Markus 1:16). Als vissers hebben ze een meer 

dan goed leven. Zij hebben een hoger inkomen dan de vele boeren die 
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het land moeten bewerken. Simon heeft zelfs een eigen schip waarmee 

hij zijn gezin ruimschoots kan onderhouden (Lukas 5:3). Wat er dan 

gebeurt heeft zoveel impact op de broers dat zij bereid zijn om alles 

wat ze hebben op te geven. Terwijl Jezus langs hen loopt zegt Hij, als uit 

het niets, tegen hen: ‘Lech acharai! Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers 

van mensen maken’ (Mattheüs 4:19, NBV). Deze woorden hebben zoveel 

kracht dat ze alles achterlaten om Jezus te volgen. 

De drie scholen

Je kunt alleen maar begrijpen waarom Jezus’ woorden zoveel impact 

op deze mannen hadden als je iets van de Joodse cultuur begrijpt. In 

het toenmalige Joodse onderwijssysteem ging elke Joodse jongen op 

zesjarige leeftijd naar Beth Sefer (‘Huis van het Boek’), de plaatselijke 

synagogeschool, om tot zijn tiende de eerste vijf boeken van Mozes uit 

het hoofd te leren. Na deze vier jaar werden de meeste kinderen naar 

huis gestuurd. Alleen de beste leerlingen mochten doorleren in Beth 

Talmoed (leerhuis). Zij zouden vier jaar lang de Wet en de Profeten uit 

het hoofd leren. Buiten de schooltijden was het de taak van de vader om 

zijn zoon ook nog een beroep te leren. Dit was meestal het beroep dat 

de vader zelf uitoefende. Rond het veertiende levensjaar vond er nog 

een keer een selectie plaats voor Beth Midrash (huis van studie). Alleen 

de allerslimsten mochten naar deze school om later zelf een rabbi te 

worden. Zij mochten zelf een rabbi uitkiezen die hen zou opleiden. Zij 

moesten zichzelf voorstellen met de woorden: ‘Rabbi, ik wil uw talmid 

(leerling of discipel) worden. Wilt u me alstublieft toelaten in uw Beth 

Midrash?’ Denk niet dat de rabbi zomaar ja zou zeggen. Je moest uiterst 

intelligent en zeer religieus zijn. Bovendien wilde de rabbi nagaan of 

je werkelijk tot een van de besten onder de besten behoorde. Hij zou 

je uitgebreid testen om te zien of je goed genoeg was om net als hij te 

worden. Alleen als je in de ogen van de rabbi goed genoeg was zou hij 

je de gedroomde woorden toevertrouwen: ‘Lech acharai – Kom, volg 

mij! Ik geloof in jou. Jij kunt net zo worden als ik ben. Jij kunt doen wat 

ik doe.’ Dit was zo’n beetje de grootste eer die jou en je familie ten deel 

kon vallen: je werd een talmid van de rabbi. Je familie vierde feest en 
zegende je met de woorden: ‘Dat je bedekt mag zijn met het stof van 

de rabbi.’ Als talmid kreeg je de opdracht om letterlijk en figuurlijk over 
stoffige Joodse wegen in de voetsporen van de rabbi te lopen, zodat het 
stof van de rabbi je zou bedekken. Het was een groot voorrecht om dag 

en nacht met de rabbi op te mogen trekken, om alles van hem te leren 

en hem te volgen in alles wat hij deed. 

Afgewezen door de rabbi

De rabbi verwachtte dat je zijn onderwijs, dat zijn ‘juk’ werd genoemd, 

aandachtig zou bestuderen en praktiseren. Daarom sprak de rabbi tegen 

zijn talmid: ‘Neem mijn juk op je en volg mij.’ Als talmid wilde je niet 

alleen weten wat de rabbi wist. Je volgde de rabbi omdat hij geloofde dat 

WEEK 1 / DAG 1  •  WANNEER BEN IK GOED GENOEG?
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je op hem kon lijken. Hij nodigde je uit om precies te worden zoals hij. 

Helaas kregen de meeste Joodse jongens de woorden Lech acharai nooit 

te horen. Zij hoorden niet bij het selecte groepje van de allerbesten. Zij 

werden door de rabbi afgewezen met de woorden: ‘Ga maar naar huis en 

doe wat je vader doet. Word pottenbakker, herder of visser.’ Met andere 

woorden: ‘Je hebt niet wat nodig is om zoals ik te worden. Je bent niet 

goed genoeg om mij te volgen. Jij hoort er niet bij.’ Snap je nu waarom 

de woorden van Jezus zo’n impact hadden op Simon en Andreas? In 

hun jonge leven hadden ze gehoord dat ze niet goed genoeg waren om 

in de sporen van een rabbi te wandelen. Zij waren niet uitgekozen. Ze 

hoorden niet bij de besten van de besten. Ze waren afgewezen en naar 

huis gestuurd om te doen wat hun familie van generatie op generatie 

had gedaan: vissen vangen.

Geaccepteerd door rabbi Jezus

Maar op die ene dag verandert alles. Rabbi Jezus zoekt hen op en spreekt 

de zo gewenste woorden: ‘Lech acharai! Kom, volg Mij! Ik geloof in jullie. 

Jullie kunnen doen wat Ik doe. Jullie kunnen worden zoals Ik ben.’ Ze 

kunnen het nauwelijks geloven. Jezus is de enige rabbi die naar zijn 

discipelen toekomt. Die hen uitnodigt om zijn discipel te worden. Een 

rabbi die hen accepteert zoals ze zijn. Voor wie zij niet de allerslimste 

hoeven te zijn. Hij biedt hen een licht ‘juk’ aan. Dit is een ‘juk’ waarvoor zij 

bereid zijn hun nek te buigen om het op zich te nemen. Zonder aarzeling 

laten ze hun netten vallen en verlaten ze familie en vrienden om Jezus 

te volgen. Hij gelooft in hen. Zij horen erbij! Even verderop zoekt Jezus 

nog twee andere broers op: Johannes en Jakobus. Ze zijn met hun vader 
in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Jezus roept hen 
om Hem te volgen: ‘Lech acharai!’ Meteen laten ook zij hun boot en hun 
familie achter om Jezus te volgen. Hij gelooft in hen zonder dat zij ook 

maar iets gepresteerd hebben. Jezus gelooft dat zij kunnen worden zoals 

Hij is. Simon en Andreas, Johannes en Jakobus trekken met Jezus door 

heel Galilea. Hij onderwijst de mensen in de synagogen, verkondigt hun 
het grote nieuws over het Koninkrijk van God en geneest hen van alle 

ziekten en kwalen. 

GETUIGENIS

Jorien: De afgelopen periode hebben we bij tijden veel spanning ervaren 

rondom onze dochter van negen. Soms was ze weerbarstig, recalcitrant, 

eigengereid en had ze haar handen vol aan zichzelf, waardoor het niet 

altijd prettig was met haar om te gaan. Ze was bij tijden kil, liefdeloos 

en veroordelend naar de mensen om haar heen. De afgelopen tijd ben 

ik met haar begonnen in het boek ‘Hoe God naar je kijkt’. Vrijwel iedere 

avond lezen we een kort stukje. Wat is het op een heerlijk duidelijke en 

eenvoudige manier geschreven! Wat is het een feestje om samen te 
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ontdekken hoe God naar haar kijkt! Sinds we samen lezen - waarbij ik 

sommige dingen nog verder aan haar uitleg - en we samen bidden merken 

we een verschil. Ze wordt zachter, ontvankelijker, beter te corrigeren, 

enzovoort. We zijn er nog niet, maar het begin is er! 

VRAGEN

1. Iedereen heeft te maken met afwijzing in zijn leven. Hoe ga/ging jij 

daar mee om?

 

 

2. Alles opgeven om Jezus te volgen. Durf jij dat ook? Waarom (niet)? 

FILMPJE: God gelooft in jou!

Bekijk op ons Vrij Zijn TV-kanaal op YouTube (serie: Live in love) het 

filmpje God gelooft in jou! God gelooft in jou, omdat Hij je geschapen heeft 

naar zijn beeld. Hij noemt jou de kroon op zijn schepping. God gelooft 

in jou en in een hoopvolle toekomst met Hem. Hij heeft een plan voor 

je leven, omdat Hij gelooft dat jij een geschenk bent voor deze wereld.

Het ongedwongen ritme van genade

Jezus is niet te stoppen. Keer op keer klinkt het ‘Lech acharai! Kom, volg 

Mij!’ uit zijn mond. Eerst kiest Hij twaalf discipelen uit die Hij later zijn 

apostelen noemt. Drie jaar lang zullen zij nauwlettend in zijn voetsporen 

wandelen. Vervolgens wijst Jezus zeventig andere discipelen aan, die Hij 

naar alle steden en plaatsen stuurt waar Hij van plan is zelf naartoe te 

gaan. Uiteindelijk wendt Jezus zich tot de grote massa en roept Hij hen 

 



onvoorwaardelijk en zonder uitzondering toe: ‘Lech acharai! Kom naar 

Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn 

juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en 

u zult rust vinden voor uw ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ 

(Mattheüs 11:28-30). Jezus gebruikt in zijn aanhef dezelfde woorden als 

bij zijn discipelen: ‘Lech acharai! Kom, volg mij!’ Jezus heeft een ja-gezicht 

en nodigt iedereen uit om een discipel van Hem te worden. Hij gelooft 

dat wij kunnen doen wat Hij doet en dat wij kunnen worden zoals Hij 

is. Allen die voor de test van een rabbi gefaald hadden, die afgewezen 

waren omdat zij niet goed genoeg bleken te zijn om onder het ‘juk’ van 

de rabbi te komen, horen de uitnodiging van Jezus: ‘Neem mijn juk op u 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart!’ Het juk van 

Jezus is zacht en licht: het is het onderwijs van genade.  

Jezus gelooft in jou. Heb je het helemaal gehad met religie? Ben je te druk 

om Gods stem nog te kunnen horen? Vind je geen ruimte om te twijfelen 

en ben je op zoek naar verbondenheid? Als dat zo is, overweeg dan de 

woorden van Jezus. Bij Hem vind je tijd en ruimte om tot rust te komen. 

Hij komt vandaag naar je toe en nodigt je uit: ‘Lech acharai, kom en volg 

Mij! Ik geloof in jou. Jij kunt doen wat Ik doe. Jij kunt worden zoals Ik ben. 

Als je voelt dat je meer met regels bezig bent dan met een relatie met 

Mij, dan is de hoogste tijd om je last af te leggen en met Mij te wandelen 

in mijn ongedwongen ritme van genade.’ 

OM OVER NA TE DENKEN

1. Hoe kun jij het ja-gezicht van God in jouw omgeving (en kerk) laten zien?  

2. Jezus komt vandaag naar je toe en nodigt je uit: ‘Lech acharai, kom en 

volg Mij! Ik geloof in jou.’ Wat is jouw reactie op die uitnodiging?

ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS
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WAT IS JOUW LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT 

DAT VOOR JOU PERSOONLIJK? 

WEEK 1 / DAG 1  •  WANNEER BEN IK GOED GENOEG?
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KERNTEKST VAN DE WEEK

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met 

onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus 

aan ons toe.

(2 Korinthe 5:21, HB) 

DAGTEKST

Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij 

zijn en Ik in jullie. 

(Johannes 14:20, HB)

INLEIDING

In de studie van gisteren kreeg je veel tekst om te lezen. Dat gaat de 

komende tijd veranderen, maar eerst moet je deze week zicht krijgen 

op de grote lijn. In de studie van vandaag gaan we de diepe betekenis 

van ‘in Christus zijn’ bestuderen. Jezus heeft zich eengemaakt met jou, 

waardoor jij je één mag maken met Hem. Door die eenmaking zul je nooit 

meer dezelfde zijn. Ook al heb je dat tot nu toe misschien nog niet beseft.

GEBED
 

Bid voor een open hart en een geopend verstand zodat je het onderwijs 

van vandaag kunt ontvangen, er op kunt ‘kauwen’ om nieuwe inzichten 

te ontvangen die de rest van je leven bij je blijven.

DAG 2

WIE JE BENT IN CHRISTUS
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BIJBELOPDRACHT

Lezen: Efeze 1:1-14

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons 

vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons 

naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen 

te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in 

zijn geliefde Zoon. 

Efeze 1:4-6, NBV

VRAGEN

1. Wat zeggen bovenstaande verzen over God?

2. Wat zegt dit tekstgedeelte over Jezus?

3. Wat zegt de tekst over jezelf? Wat vind je daarvan?

Máxima en Willem Alexander

De dag waarop Máxima met Willem Alexander trouwde was wereld-

nieuws. Op deze bijzondere dag veranderde haar positie van Argentijns 

burgermeisje in die van een Nederlandse prinses. Met haar nieuwe 

positie veranderde ook haar identiteit. Vanaf deze dag behoorde Máxima 



25

tot de koninklijke familie. Dit betekende dat zij anders zou leren denken, 

spreken en handelen. Máxima ontleent haar identiteit niet langer aan 

haar oude positie, maar aan wie zij nu is in Willem Alexander: koningin 

der Nederlanden. Zo biedt God jou een onverwoestbare identiteit aan, 

waar niemand iets aan af kan doen en waar niemand iets aan kan 

toevoegen. Het is je gloednieuwe identiteit in Christus. 

Wie je bent in Christus

Om te ontdekken hoe God naar je kijkt, moet je begrijpen wat het volgens 

de Bijbel betekent om ‘in Christus’ te zijn. Wie je bent ‘in Christus’ is 

een belangrijke uitdrukking in het Nieuwe Testament. Alleen Paulus 

gebruikt de uitdrukking al meer dan tweehonderd keer. Helaas heeft het 

veel te lang geduurd voordat ik zelf begreep wie ik ben ‘in Christus’. We 

worstelen allemaal met de vraag: ‘Wie ben ik nou?’ Vanaf het moment 

dat ik ontdekte hoe God naar mij kijkt ‘in Christus’ is mijn leven wezenlijk 

veranderd. Daarom ben ik blij dat ik je mee mag nemen op deze ontdek-

kingsreis. Want als jij weet wie je bent ‘in Christus’, dan ga jij ook heel 

anders naar jezelf en de mensen om je heen kijken. Als jij je hart erop zet 

om te ontdekken wie je bent ‘in Christus’, zal ook jouw leven ingrijpend 

veranderen.

BIJBELOPDRACHT

Lezen: Johannes 14:6-20

Jezus: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij!’

Jarenlang kon niemand me vertellen hoe Paulus aan de uitdrukking ‘in 

Christus’ is gekomen. Totdat ik ontdekte dat het de woorden van Jezus 

zelf zijn waarop het ‘wie-je-bent-in-Christus-onderwijs’ is gebaseerd. Vlak 

voor zijn sterven zei Jezus tegen zijn discipelen: Wie Mij gezien heeft, heeft 

de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof 

je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? (Johannes 14:9-10, 

NBV). Met de woorden Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij maakt Jezus 

duidelijk dat Hij een onverbrekelijke eenheid vormt met zijn Vader in de 

hemel. De Vader en de Zoon zijn één: Hij is in de Vader en de Vader is in 

Hem. Je kunt Jezus nooit los zien van de Vader.

Jij: ‘Ik ben in Christus en Christus is in mij!’

Jezus gebruikte de uitdrukking Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij om 

de komende eenheid tussen Hem en zijn discipelen duidelijk te maken: 

Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij 

zijn en Ik in jullie (Johannes 14:20, HB). Dit is de eerste keer dat er in 

de Bijbel gesproken wordt over wie we zijn in Christus. Het is dus niet 

Paulus maar Jezus zelf die deze Bijbelse waarheid heeft geïntroduceerd. 

Met andere woorden zegt Hij: Op die dag zullen jullie inzien dat de Vader 

WEEK 1 / DAG 2 •  WIE JE BENT IN CHRISTUS
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en Ik een onverbrekelijke eenheid vormen. Dezelfde eenheid die jullie straks 

met Mij beleven. In Johannes 14:26 wordt duidelijk dat Jezus doelt op de 

eerste Pinksterdag. Op die dag kwam de Geest van Jezus in de discipelen 

wonen en ziet God ieder van hen als een ‘twee-eenheid’ met zijn Zoon. 

Een onverbrekelijke eenheid die niemand verbreken kan. Onlosmakelijk 

met Hem verbonden.

SAMENVATTEND:

 •  Zoals Jezus in de Vader was en de Vader in Hem, zo zijn wij in Christus

en is Christus in ons.

  •  Zoals Jezus een onverbrekelijke eenheid met zijn Vader vormde, zo

vormen wij nu een onverbrekelijke eenheid met Jezus.

 •  Zoals we Jezus nooit meer los kunnen zien van de Vader, zo ziet de

Vader ons nooit meer los van Jezus.

‘In eenheid met Christus’

De uitdrukking ‘in Christus’ wordt door andere bijbelvertalingen vertaald 

als ‘één met Christus’ of ‘in eenheid met Christus’. Paulus zegt: U bent 

allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Christus Jezus 

(Galaten 3:26, GN). Een overweldigende waarheid: God, door wie u 

geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw 

(1 Korinthe 1:9, NBV). Misschien vraag je je af hoe het in hemelsnaam 

mogelijk is dat God jou in eenheid ziet met zijn Zoon. En wat dit voor 

jou betekent. 

INVULOEFENING

 •  Zoals Jezus in de Vader was en de Vader in Hem, zo ben ik ___________

_________________ en is Christus ____________________________ .

 •  Zoals Jezus een onverbrekelijke eenheid met zijn Vader vormde,

zo vorm ik nu ________________________________________________________

met Jezus.

 •  Zoals we Jezus nooit meer los kunnen zien van de Vader, zo ziet

de Vader mij ____________________________ van Jezus.
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Jezus maakte zich één met jou

In het werkboek De laatste 18 uur neem ik je mee op reis langs de zeven 

keer dat het bloed van Jezus heeft gevloeid om te ontdekken wat dit voor 

ons betekent. In de laatste achttien uur van zijn leven heeft Jezus zich 

eengemaakt met ons. Jezus heeft zich eengemaakt met onze zonden en 

met Gods oordeel over onze zonden. Hij liet zich in onze plaats beschul-

digen, nam onze smarten en onze ziekten op zich. Hij is voor ons een 

vloek geworden om uiteindelijk ook Gods oordeel over onze zonden op 

zich te nemen en te sterven, zodat wij opnieuw geboren konden worden: 

de zeven wonderen van het kruis.

Jij mag je één maken met Jezus

Paulus zegt dat God je roept om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus (1 

Korinthe 1:9, NBV). ‘Wie je bent in Christus’ betekent dat jij je nu één mag 

maken met Christus. Aan het kruis heeft Jezus zich eengemaakt met jou 

en met jouw zonden, waardoor jij je nu één mag maken met Hem en zijn 

heiligheid. Je maakt je één met Christus door je zonden te belijden. Maar 

ook door uit te spreken dat Jezus jouw Verlosser is en dat je ‘in Hem’ bent 

mee-gekruisigd. Door je schuld- én geloofsbelijdenis maak je je één met 

Hem. God neemt al je zonden van je weg en Jezus neemt je mee in zijn 

opstanding om op te staan als een nieuwe schepping. 

SAMENVATTEND:

 •  Aan het kruis heeft Jezus zich eengemaakt met jouw zonden en het

oordeel van God over jouw zonden.

 •  Aan de voet van het kruis mag jij je één maken met Christus door je

schuld- en geloofsbelijdenis.

Met Christus gestorven en opgestaan

Paulus zegt dat je door de doop in water zichtbaar maakt dat jij je hebt 

eengemaakt met Christus’ sterven en opstanding. In de doop wordt je 

‘oude leven’ symbolisch met Jezus begraven en sta je met Hem op als 

een ‘nieuwe schepping’: Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat 

zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen 

met Hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe 

mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft Hem laten opstaan 

uit de dood. Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen 

we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. Dit is zeker: ons oude ik is 

samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen 

aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de 

zonde. Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je. 

Dan ben je vrij’ (Romeinen 6:3-7, BGT). Door de omwisseling aan het kruis 

vond er een transformatie in jouw leven plaats. In Gods ogen veranderde 

je van vijand in vriend, van zondaar in heilige en van slaaf in zoon.

WEEK 1 / DAG 2 •  WIE JE BENT IN CHRISTUS
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OM NA TE LEZEN

Van vijand naar vriend:

 •  Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij 

onze Heer Jezus Christus (Romeinen 5:1, BGT).

 •  We stonden op voet van vijandschap met God, maar zijn weer met Hem

verzoend door de dood van zijn Zoon (Romeinen 5:10, GN).

 •  Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven

voor hen geeft. En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je opdraag

(Johannes 15:13-14, GN).

Van zondaar naar heilige:

 •  God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij 

nog zondaars waren (Romeinen 5:8, NBV).

 •  Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de

eerste en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd (1 Timotheüs

1:15-16, NBV).

 •  Geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede 

van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus (Romeinen 1:7, NBV).

Van slaaf naar zoon:

 •  We weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde 

moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van

de zonde zijn (Romeinen 6:6, NBV).

 •  God zij gedankt dat u geen slaven meer bent van de zonde (Romeinen

6:17, GN).

 •  U hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar

u hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen:

Abba, Vader (Romeinen 8:15, NBG).

VRAAG

Heb jij iets van een transformatie gemerkt na je bekering? Hoe dan?
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Hoe kijkt God nu naar jou?

Als je gelooft dat Jezus jouw zonden en Gods oordeel over jouw zonden 

op zich genomen heeft, dat Hij in jouw plaats is gestorven, dan neemt 

Hij jou ook mee in zijn opstanding: in Christus ben je dan een nieuwe 

schepping: vergeven, gereinigd en geheiligd in Christus (1 Korinthe 6:11). 

Omdat jij door je schuld- en geloofsbelijdenis nu onlosmakelijk met Jezus 

bent verbonden, kijkt God naar jou zoals Hij naar Jezus kijkt. Jezus en jij 

zijn zo met elkaar verbonden, dat God - als Hij naar jou kijkt - jou vanaf 

nu altijd als een onlosmakelijke eenheid ziet met zijn Zoon. Hij houdt 

van jou zoals Hij van Jezus houdt. 

VRAAG

De grootste uitdaging in je leven is misschien niet om van God te houden, 

maar om God van jou te laten houden. Durf jij te geloven dat je Gods 

liefde helemaal waard bent? 

FILMPJE: Het geheim van in Christus zijn

Bekijk op ons Vrij Zijn TV-kanaal op YouTube (serie: Hoe God naar je kijkt) 

de animatie Het geheim van in Christus zijn. Dit is Gods cadeau dat jij in 

Christus mag ontvangen.

In Christus ben je vrij van Gods oordeel

God zal je nooit meer straffen of veroordelen omdat Jezus al jouw 
zonden én Gods oordeel over je zonden op zich nam. Daarom roept 

Paulus het uit: Wie één zijn met Christus Jezus, worden niet meer veroor-

deeld! (Romeinen 8:1, GN). Wie zijn zonden belijdt en gelooft dat hij met 

Jezus is gekruisigd en opgestaan, wordt door het wonder van het kruis 

vrijgesproken. Jezus belooft: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar 

wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over 

hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar 

het leven’ (Johannes 5:24). Jezus heeft gesproken. Je hoeft jezelf niet meer 

te veroordelen en je hoeft je niet meer te laten veroordelen. Je bent in 

Christus vrijgesproken. Je bent vrij, volkomen vrij om God te dienen.

WEEK 1 / DAG 2 •  WIE JE BENT IN CHRISTUS
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ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

OM OVER NA TE DENKEN

1.  Als je gelooft dat Jezus zich in alles heeft eengemaakt met jou, mag 

jij je door je schuld- en geloofsbelijdenis één maken met Hem. Wat 

maakt dat bij je los?

2.  Hoe ervaar je die eenmaking in je dagelijkse leven? Of: hoe geef je die 

eenmaking in je dagelijkse leven vorm/inhoud?
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WAT IS JOUW LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT 

DAT VOOR JOU PERSOONLIJK? 

WEEK 1 / DAG 2 •  WIE JE BENT IN CHRISTUS
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KERNTEKST VAN DE WEEK

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met 

onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus 

aan ons toe.

(2 Korinthe 5:21, HB) 

DAGTEKST

Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat de mensen 

zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat 

tallozen rechtvaardig worden verklaard. 

(Romeinen 5:19, HB). 

INLEIDING

Vandaag gaan we weer een stapje verder in de ontdekkingsreis naar wie 

we zijn in Christus. Ik vind het belangrijk dat je goed zicht krijgt op wat 

het betekent hoe God in Christus naar je kijkt. In de komende weken 

komt dit regelmatig terug en wordt het verder uitgediept. Het is niet erg 

als je deze eerste week nog niet alles kan pakken. Ik heb zelf ook deze 

reis gemaakt. Neem de tijd voor de dagstudies. Zoek een rustige plaats 

waar je kan lezen, bidden en overdenken. Luister naar wat God tot jou 

persoonlijk te zeggen heeft.

GEBED

Vader God, dank U wel voor wie U bent. Wilt U mij helpen om vandaag uw 

stem te verstaan? Het is mijn verlangen om U beter te leren kennen en mijn 

relatie met U te verdiepen. Ik wil graag het volgende tegen U zeggen/aan U 

vragen/U bedanken voor:

DAG 3

DE VROLIJKE RUIL



Luthers worsteling

De grote kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) worstelde, net als 

ik, een groot deel van zijn leven met de vraag hoe hij door God goedge-

keurd en aanvaard zou kunnen worden. Na zijn rechtenstudie is hij het 

klooster ingegaan om zo zuiver mogelijk te leven. Maar dat lukte hem 

niet. Hij noemde zich net als Paulus een onberispelijke ijveraar van de 

wet (Filippenzen 3:6). Maar hij wist dat hij uit zichzelf de wet niet kon 

houden. Daarom leefde hij een leven vol boetedoening. Maar wanneer 

was het genoeg? Wanneer was híj goed genoeg? In zijn eerste dagen als 

monnik putte hij zijn biechtvaders uit door urenlang zelfonderzoek naar 

minuscule zonden en ongezonde gedachten, uit angst dat hij misschien 

zou sterven zonder dat hij al zijn zonden beleden had. ‘Mijn zoon, God 

is niet kwaad op u, u bent kwaad op God,’ zei een van de priesters tegen 

hem. Zijn biechtvader had het goed gezien. Luther was kwaad op God 

omdat hij het gevoel had dat hij nooit aan Gods eisen kon voldoen om 

goedgekeurd en aanvaard te worden. 

De heilige trap

Luther leefde met de Bijbel om er een betere christen van te worden, 

uit grote angst voor God die dingen van hem zou kunnen vragen waar 

hij niet aan kon voldoen. Luther dacht dat de kans groter was dat God 

je wil aannemen als je een goede christen bent. Maar wanneer ben je 

goed genoeg? Luther heeft zelfs een bedevaart naar Rome gemaakt 

waar hij in navolging van veel pelgrims de Scala Santa, de heilige trap, 

beklom. Volgens de overlevering is de trap afkomstig uit het paleis van 

Pilatus, en heeft Jezus deze beklommen om op het bordes aan het volk 

tentoongesteld te worden. In het jaar 326 heeft keizerin Helena de trap 

vanuit Jeruzalem naar Rome laten brengen. De toenmalige paus had 

aangekondigd dat iedereen die de trap op zijn knieën beklom kwijt-

schelding voor al zijn zonden zou ontvangen. Ook Luther heeft de trap 

beklommen. Tijdens de klim schijnt hij een stem gehoord te hebben die 

een vers uit het bijbelboek Romeinen citeerde: De rechtvaardige zal leven 

door geloof (Romeinen 1:17).

Paulus haalt in deze Romeinenbrief de afscheidsrede van Mozes aan: 

Maar over de rechtvaardiging op grond van geloof zegt Mozes: Zeg niet bij 

uzelf: Wie zal naar de hemel opstijgen? Dat wil zeggen, om Christus mee naar 
beneden te nemen (Romeinen 10:6, GN). Paulus bedoelde dat Israël niet 

naar de hemel hoefde op te klimmen, omdat God naar hen afdaalde om 

hen zijn Woord te openbaren. Zo zijn er ook nu geen ladders naar de 

hemel die je hoeft te beklimmen om door God goedgekeurd en aanvaard 

te worden. God is in Jezus, het levende Woord, naar ons toegekomen.

ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

34
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God eist niet, Hij geeft

Uiteindelijk was het ondermeer deze tekst die Luther de ogen opende: 

Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte Hem met 

onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus 

ons toe (2 Korinthe 5:21, HB). Deze waarheid zorgde voor een geestelijke 

doorbraak in zijn leven. Luther noemde dit de vrolijke ruil: aan het kruis 

maakte Jezus zich één met onze zonden én met Gods oordeel over onze 

zonden; in ruil daarvoor mogen wij ons nu één maken met Hem, zodat 

de heilige God ons in Christus aanneemt als zijn geliefde kinderen. God 

eist geen rechtvaardig leven, maar geeft ons een rechtvaardig leven! Na 

deze ontdekking bad Luther: ‘Here Jezus Christus, U hebt op U genomen 

wat van mij is, en mij gegeven wat van U is. U hebt op U genomen wat 

U niet was, en hebt mij gegeven wat ik niet was.’ Luther noemde dit 

ook wel de zalige ruil: Hij onze hel, wij zijn hemel. Hij onze schuld, wij 

zijn vrijspraak. Hij onze ongerechtigheid, wij zijn gerechtigheid. Hij onze 

dood, wij zijn leven.

Gods grote geschenk

Door het onderwijs van Paulus ontdekte Luther dat hij Gods gerechtigheid 

helemaal verkeerd had begrepen. Hij ontdekte dat wij in Christus niet 

rechtvaardig worden gemaakt, maar rechtvaardig worden verklaard: 

•  Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat de mensen 

zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat 

tallozen rechtvaardig worden verklaard (Romeinen 5:19, HB). 

•  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 

 (1 Korinthe 6:11, NBV). 

Definitie
Rechtvaardig zijn betekent dat God je in eenheid met Christus helemaal 

heeft goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind. 

De Heidelbergse Catechismus zegt het zo: ‘God rekent mij de gerech-

tigheid en heiligheid van Christus toe, als zou ik nooit zonde hebben 

gehad of gedaan’ (zondag 23). Toerekenen betekent dat je er niets 

voor hebt gedaan en het helemaal cadeau krijgt. Paulus zegt: Dankzij 

Jezus Christus ziet God ons als goede mensen. Dat is Gods grote geschenk 

voor ons (Romeinen 5:17, BGT). Andere vertalingen noemen dit ‘het 

geschenk van gerechtigheid’. Het is dus niet jouw gerechtigheid, maar 

zijn gerechtigheid: omdat Jezus door God is goedgekeurd en aanvaard, 

ben jij in eenheid met Hem ook goedgekeurd en aanvaard. Gods genade 

verandert je van een zondaar die gevangen zat in zijn zondige natuur in 

een rechtvaardige die ‘in Christus’ deel krijgt aan zijn goddelijke natuur 

(2 Petrus 1:4).

WEEK 1 / DAG 3 •  DE VROLIJKE RUIL



36

ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

INVULOEFENING

Rechtvaardig zijn betekent dat God mij in eenheid met Christus helemaal 

heeft _______________________ en _____________________ als zijn geliefde kind. 

VRAAG

Herken je iets van de worsteling van Luther in je eigen leven? Waar komt 

die worsteling vandaan?

Bang voor God

De worsteling van Luther is zelfs vandaag de dag nog realiteit in het 

leven van veel christenen. Vaak zijn mensen opgegroeid met dogma’s 

en leerstellige principes die allemaal te maken hebben met angst. De 

angst om door God afgewezen te worden. De angst dat God je voort-

durend in de gaten houdt om je te betrappen op een fout. De angst dat 

je nooit goed genoeg zult zijn om in de hemel te komen. Angst is door 

de kerken gebruikt om de mensen klein en afhankelijk te maken. Angst 

is het tegenovergestelde van liefde. En als er iets is dat het wezen van 

God kenmerkt, dan is dat liefde.

INVULOEFENING

Vul de ontbrekende woorden in:

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen 

hebben op de dag van _________________________ . Want zoals Hij is, zijn ook 

wij in deze wereld. Er is in de liefde geen _________________________ , maar 

_______________________________ drijft _______________________ uit. De vrees 

houdt immers _________________________ in, en wie _________________________ 

is niet volmaakt in de liefde. (1 Johannes 4:17-18)
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VRAGEN

1. Herken jij die angst voor God? Wat is dan je grootste angst?

2. Als je die angst niet (meer) herkent, hoe ben je die dan kwijtgeraakt?

Hoe stel jij je God voor?

David zegt: Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde 

wankel ik niet (Psalm 16:8, NBV). Hoe jij je God voorstelt is bepalend voor 

hoe je in het leven staat, hoe je naar jezelf kijkt en naar de ander. Hoe 

stel jij je God voor?

 Ja  Weet ik Nee 

    niet 

1. Als de Rechter die naar fouten speurt om 

te ontdekken wat ik heb misdaan (Job 10:6). O O O

2. Als de Vader die naar me toe rent om me na

al die jaren in zijn armen te sluiten (Lukas 15:20). O O O

3. Als een Moeder die haar zoon troost 

(Jesaja 66:13). O O O

4. Als een Kindje dat in doeken gewikkeld 

in een kribbe ligt (Lukas 2:12). O O O

5. Als de Schepper die het universum

tussen duim en pink omvat (Jesaja 40:12). O O O

WEEK 1 / DAG 3 •  DE VROLIJKE RUIL
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ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

6. Als de onsterfelijke God die een

ontoegankelijk licht bewoont (1 Timotheüs 6:16). O O O

7. Als de Koning die boos is om het onrecht

dat wij elkaar aandoen (Romeinen 1:18). O O O

   

8. Als de Man die hoeren en tollenaars in zijn 

huis uitnodigt om met hen te eten (Lukas 15:2). O O O

  

9. Als de Goede Herder die mij leidt 

naar rustige wateren (Psalm 23:2-3). O O O

   

10. Als de Man die zich aan het kruis

liet slaan voor mijn zonden (Hebreeën 12:2). O O O

  

VRAAG

De Bijbel spreekt in menselijke beelden over God, op een manier die 

wij kunnen begrijpen. Welk beeld van God spreekt jou het meest aan 

en waarom?

De omwisseling

We leven in een gebroken wereld. In die gebroken wereld schrijft de 

apostel Petrus dat God iets beloofd heeft dat heel bijzonder is: Hij zal ervoor 

zorgen dat jullie zonder zonde gaan leven en gaan lijken op God zelf. Jullie 

zullen ontsnappen aan alle slechtheid in de wereld (2 Petrus 1:4, BGT). Jezus, 

de Man zonder zonde, is door God naar deze wereld gezonden om ons 

te verlossen van onze zondige natuur. 

Jezus is gekomen om ons te bevrijden van onze slavernij onder de macht 

van de zonde en de dood: Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij 

ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij 

sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. 

Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de 

dood hadden, uit de slavernij bevrijden (Hebreeën 2:14-15, HB). 
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Het grootste offer dat Jezus bracht, is dat Hij zijn zondeloosheid opgaf en 
zich één maakte met onze zonden. Aan het kruis vond een omwisseling 

plaats: Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte 

Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van 

Christus aan ons toe (2 Korinthe 5:21, HB). Aan het kruis heeft Jezus zich 

eengemaakt met onze zonden. In ruil daarvoor mogen wij ons nu één 

maken met Hem en met zijn rechtvaardigheid.

Zonder het wonder van het kruis is er geen vergeving mogelijk. Als er 

iets is wat God graag wil, dan is dat jouw zonden vergeven. God houdt 

oneindig veel van jou en heeft er alles voor gedaan om de relatie met jou 

te herstellen. Zijn vergeving kent geen grenzen. Als jij gelooft dat Jezus 

ook voor jou aan het kruis gestorven is en jouw zonden op zich heeft 

genomen, spreek dat dan hardop uit. 

GEBED

Dank U wel Vader, dat U Jezus naar deze wereld gezonden hebt om ook 

mij te redden en te verlossen. Dank U wel Jezus, dat U zich eengemaakt 

hebt met mijn zonden en dat U Gods oordeel over mijn zonden gedragen 

hebt. Ik mag mij nu één maken met U door mijn schuld- en geloofsbelij-

denis uit te spreken (formuleer dit in je eigen woorden):

WEEK 1 / DAG 3 •  DE VROLIJKE RUIL
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ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

Gods cadeau voor jou

Is Jezus rechtvaardig in Gods ogen? Natuurlijk. Dan ben jij dat ‘in Christus’ 

ook. Is Jezus door God goedgekeurd? Jazeker. Dan ben jij dat in Christus 

ook. Is Jezus door God geaccepteerd? Vanzelfsprekend. Dan ben jij dat in 

Christus ook. Is God blij met Jezus? Ja. Dan is Hij ook blij met jou. Houdt 

God van zijn Zoon? Zeker. Dan houdt Hij ook van jou. Je hebt helemaal 

niets rechtvaardigs gedaan om rechtvaardig te worden, zoals Jezus geen 

zonde had gedaan om tot zonde te worden. Het is Gods cadeau voor 

jou dat je in Christus mag ontvangen. Zodat jij Gods kind kunt zijn en 

elke dag vrijmoedig voor Gods troon van genade mag verschijnen: Laten 

wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij 

barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het 

juiste tijdstip (Hebreeën 4:16). 

GETUIGENIS

Walter: De afgelopen tijd heb ik een aantal Vrij Zijn conferenties bezocht 

over het onderwerp ‘wie je bent in Christus’. Daarnaast heb ik de Vrij 

Zijn Bijbelschool gevolgd waar je een jaar lang onderwijs krijgt over dit 

thema. Het is mij opgevallen dat veel studenten het lastig vinden om de 

boodschap van wie je bent in Christus te pakken. Vaak heeft dat te maken 

met de (geloofs)opvoeding die ze van huis uit hebben meegekregen. 

Volgens mij herkent iedereen wel iets in de worsteling van Luther. Ik 

heb zelf ook jarenlang geleefd met het idee dat ik Gods liefde moest 

verdienen en ik faalde keer op keer. Ik had een relatie met God de Vader, 

maar die was vanaf zijn kant heel anders dan vanuit mijn oogpunt. Mijn 

eigen ego zat me in de weg en mijn gewoontezonden hielden mij in hun 

greep. Sinds ik weet wie ik ben in Christus is mijn relatie met mijn Vader 

heel anders geworden. Tegen iedereen die nog midden in die worsteling 

zit wil ik zeggen: hou vol! Het duurt een tijdje voordat het muntje gaat 

vallen. Vernieuwing van je denken kost tijd, maar schenkt je ruimte om 

te leven vanuit een heel ander perspectief.

OPDRACHT

Maak eens een overzichtje van dogma’s en gedachten over hoe je tot nu 

toe naar God keek en zet daar eens tegenover wat je gisteren en vandaag 

hebt ontdekt, of aan het denken heeft gezet. Misschien kom je hier 

vandaag nog niet zover mee. Hou deze opdracht dan in je achterhoofd 

en vul in de komende weken het lijstje verder aan.
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OM OVER NA TE DENKEN

1. Rechtvaardig zijn/gerechtigheid betekent ‘goedgekeurd’ en ‘aanvaard’.

Zie jij jezelf ook zo? Waarom (niet)?

ZO WAS HET TOT NU TOE:         DIT ZET MIJ AAN HET DENKEN:

WEEK 1 / DAG 3 •  DE VROLIJKE RUIL
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2. Wat heb jij nog nodig om je Gods geliefde zoon of dochter te voelen?

3. Voor de groepsavond: denk eens na of je met de groep kunt delen wat

het voor jou betekent dat je een geliefd kind van God bent.

ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS
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WAT IS JE LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT DAT 

VOOR JOU PERSOONLIJK?

WEEK 1 / DAG 3 •  DE VROLIJKE RUIL
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KERNTEKST VAN DE WEEK

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met 

onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus 

aan ons toe.

(2 Korinthe 5:21, HB) 

DAGTEKST

Dan zal Ik u een nieuw  hart  geven en een nieuwe geest in uw binnenste 

geven. Ik zal het  hart  van steen uit uw lichaam wegnemen en u een  hart  van 

vlees geven.

(Ezechiël 36:26) 

INLEIDING

Al drie dagen zijn we samen op pad om de basis te leggen voor ‘wie je 

bent in Christus’. Misschien vind je het intensief om het onderwijs te 

volgen. Ik wil je aansporen om vol te houden. Denk niet dat je alles in 

één keer moet begrijpen en je eigen moet maken. Neem er de tijd voor 

om samen met God dát uit de lessen te halen wat je nodig hebt. Je mag 

erop vertrouwen dat God door de Heilige Geest tot je spreekt en je laat 

ontdekken wat je ontdekken moet. Geef jezelf de tijd. Vandaag staan we 

vooral stil bij de verandering die je mag doormaken en wat het betekent 

dat je een heel nieuw hart hebt ontvangen.

GEBED

Begin vandaag weer met gebed. Door te bidden open je de deur van je 

hart. Vraag of God je verstand en je hart wil vullen met wat voor jou op 

dit moment van belang is.

DAG 4

HET HART VAN JEZUS 
KLOPT NU IN JOU
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ONTDEK JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

Oud en nieuw

Vandaag gaan we oud en nieuw vieren. Niet het jaarlijks terugkerende 

moment met vuurwerk en oliebollen. Nee, we staan vandaag stil bij de 

meest belangrijke ‘oud en nieuw’ die je vieren kunt: je wedergeboorte! 

Herinner jij je dat moment nog? Misschien gekoppeld aan je doop? Met 

Christus begraven in de dood en met Hem opgestaan om een nieuw 

leven te beginnen. De allerbeste keus die je ooit hebt kunnen maken 

in je leven! We gaan kijken wat je wedergeboorte inhoudt en wat dit 

betekent voor je geestelijk leven. 

In Adam of in Christus

Paulus schrijft dit: Zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus ook 

allen levend gemaakt worden (1 Korinthe 15:22). Deze tekst maakt duidelijk 

wat het betekent om ‘in iemand’ te zijn. ‘In iemand’ zijn is hetzelfde als 

in een familie geboren worden. Je kunt je familie niet uitkiezen, die heb 

je nu eenmaal. Door geboorte maak je deel uit van deze familie. Of je 

het leuk vindt of niet.

Paulus leert ons dat we van nature ‘in Adam’ geboren worden. Adam 

staat aan het hoofd van het menselijk ras. Hij gaf ons zijn naam, zijn aard, 

zijn erfdeel en zijn bestemming. Daarom worden we ‘Adamskinderen’ 

genoemd en lijken we op onze vader. ‘In Adam’ zijn we als menselijk ras 

in zijn geheel ontaard. We hebben allemaal zijn zondige natuur geërfd 

(Psalm 53:4 en Filippenzen 2:15). Hierdoor kwamen we in de ogen van 

God als een geestelijk doodgeboren kindje ter wereld. Dit betekent dat 

we door onze zonden en onze zondige natuur onmogelijk een persoon-

lijke relatie met God konden hebben. 

Gelukkig leert de Bijbel dat we ‘in Christus’ opnieuw geboren kunnen 

worden. Door te geloven in het volmaakte offer van Jezus - dat Hij uit 

liefde voor ons onze zonden en het oordeel van God over onze zonden 

op zich nam - worden we vergeven, geestelijk levend gemaakt en worden 

we een kind van God. Nu is niet langer Adam maar Jezus Christus het 

hoofd van Gods huisgezin hier op aarde. Christus geeft ons zijn naam, 

zijn aard, zijn erfdeel en zijn bestemming. Daarom worden we christenen 

genoemd (naar zijn naam), gaan we steeds meer op Jezus lijken (naar zijn 

aard), hebben we ‘in Christus’ deel aan al Gods beloften (ons erfdeel) en 

hebben we in Hem eeuwig leven ontvangen (onze bestemming). 
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In Christus ben je opnieuw geboren

Eerder deze week hebben we nagedacht over de omwisseling aan het 

kruis, of zoals Luther het noemde: de vrolijke ruil. We hebben van Paulus 

geleerd dat de omwisseling uit twee delen bestaat (lees 2 Korinthe 5:21 

nog maar eens):

Deel 1:   Aan het kruis heeft Jezus zich eengemaakt met jouw zonden en 

het oordeel van God over jouw zonden.

Deel 2:   Aan de voet van het kruis mag jij je één maken met Christus door 

je schuld- en geloofsbelijdenis.

Als je gelooft in het wonder van het kruis, dan belijd je dat je in eenheid 

met Christus bent gestorven en opgestaan in een heel nieuw leven. Paulus 

schrijft: Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik! Dat komt 

doordat niet meer mijn eigen ‘ik’ leeft, maar Christus leeft in mij. En zo lang ik 

nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt 

heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd (Galaten 2:20-21, BB). 

Je bent een Koningsvlinder

Jezus zei dat een mens alleen het Koninkrijk van God kan zien en binnengaan 

als hij opnieuw geboren wordt: Als iemand niet geboren wordt uit water 

en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees 

geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet 

dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden (Johannes 3:5-7). 

‘Opnieuw’ kan ook ‘van boven’ betekenen. Het opnieuw geboren worden 

is een bovennatuurlijk wonder. Het betekent sterven aan jezelf en deel 

krijgen aan het leven van Jezus! 

Je wedergeboorte is te vergelijken met de metamorfose van een rups in 

een vlinder. Het lichaam van een rups verschilt wezenlijk van dat van een 

vlinder. Een rups heeft veel meer poten, bestaat uit meerdere segmenten 

en heeft geen vleugels. Toch zijn de rups en de vlinder hetzelfde dier. In 

elke rups schuilt een vlinder. De manier waarop een rups zich tot vlinder 

ontpopt, leert ons veel over de wedergeboorte. In zijn zelfgesponnen cocon 

verandert de rups in een soort rups-soep! In zestien uur tijd sterven al zijn 

organen af. Er blijft niets van hem over dan een rood hart, omgeven door 

een geelachtige substantie. Uit die soep wordt het vlinderlichaam gemaakt. 

Als de metamorfose is voltooid, wordt het diertje wedergeboren uit zijn 

eigen cocon. Het heeft dan zes poten en vier mooi gekleurde vleugels. Het 

heeft twee samengestelde ogen met elk zesduizend lenzen, die gevoelig 

zijn voor alle kleuren van de regenboog en zelfs voor ultraviolet licht. Dit 

is het werk van een machtige God!

Jij bent niet geschapen om als een rups door het leven te gaan. Het is jouw 

bestemming om als een vlinder te zijn. Jezus zegt dat je alleen ‘door water 
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en Geest’ opnieuw geboren kunt worden en het Koninkrijk van God kunt 

binnengaan. Door de doop in water maak jij je één met het sterven van 

Jezus. Door de doop in de Heilige Geest maakt de Geest van Jezus zich 

één met jou en word je toegerust om zijn werk op aarde voort te zetten.

VRAAG

Hoeveel tijd heeft jouw metamorfose gekost? Of zit je nog in je cocon?

In Christus ben je een nieuwe schepping

Paulus schrijft dat als iemand in Christus is, hij een nieuwe schepping is: het 

oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Korinthe 5:17). Toen 

jij door de wedergeboorte uit Adam in Christus stapte, stapte Christus uit 

de hemel in jou en werd je een nieuwe schepping in Christus. Vanaf die 

dag heb je een nieuwe status gekregen. Je bent nu een geliefd kind van 

de hemelse Vader: vergeven, gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. Dit 

is een vaststaand feit als je in Jezus gelooft, ook al besef je dat niet altijd. 

Daarom is het belangrijk dat je leert wat die nieuwe schepping inhoudt. Je 

moet je ‘nieuwe ik’ leren kennen. De Bijbel zegt dat je daarom de nieuwe 

mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige recht-

vaardigheid en heiligheid (Efeze 4:24, NBV). ‘De nieuwe mens aantrekken’ 

is niets anders dan leren ontvangen wat je in Christus al hebt gekregen. 

Je mag leren om vanuit je nieuwe identiteit in Christus te gaan denken 

en leven.
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Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 

voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Korinthe 5:17).

Je kunt dit vers persoonlijk maken door op de stippellijnen hieronder je 

eigen naam in te vullen. Lees het dan nog eens:

Daarom, omdat ik _____________________ één met Christus ben, ben ik een 

nieuwe schepping. De oude _____________________ is voorbijgegaan, zie, de 

nieuwe _____________________ is gekomen. 

VRAAG

Geniet jij van het feit dat je in Christus een nieuwe schepping bent? 

Hoe dan? 

God is een hartenjager

Als we op vakantie zijn gaat Aukje tijdens een berg- of strandwandeling 

steevast op zoek naar stenen in de vorm van een hart. Overal in en 

rondom ons huis vind je hartvormige stenen die door de wind en de 

zee zijn gevormd. Elke steen is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Elke 

steen herinnert mij aan Gods liefde en Aukjes hartenwensen. God wil 

dat jij je hart aan Hem geeft: Mijn zoon, geef Mij je hart (Spreuken 23:26). 

God is een echte hartenjager. Want wie iemands hart heeft, heeft hem 

helemaal. Of je nu een klein hart hebt of een groot hart: God wil het. Of je 

het hart op de tong draagt of dat het hart je in de schoenen is gezonken: 

God wil het. Of jij je hart vasthoudt of dat je het aan een ander hebt 

gegeven: God wil het. Of je een gouden hart hebt of een hart van steen: 

God wil het. Hij zegt: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, 
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Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor 

in de plaats geven. Ik zal jullie mijn Geest geven en zorgen dat jullie volgens 

mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen (Ezechiël 36:26-27, NBV). 

Je hart is de plek waar God je wil ontmoeten. Het is de plek van waaruit 

je denkt, overlegt en beslissingen neemt. De plek waar je hartenwensen 

liggen opgeslagen. Je hart, dat ben jij. God wil jou helemaal. Hij heeft zijn 

hart op jou gezet en is tot het uiterste gegaan om je hart te veroveren. 

Als jij je hart aan Hem geeft zal Hij het vullen met zijn bovennatuurlijke 

liefde. Zijn volmaakte liefde gaat altijd naar je uit en wordt nooit minder 

of meer. Zijn liefde voor jou kun je onmogelijk verliezen. Of je zijn liefde 

toelaat is iets anders. Hiervoor is het nodig dat jij je hart voor Hem opent. 

Elke dag opnieuw.

INVULOEFENING

Vul de ontbrekende woorden in (zie het stukje hierboven):

Ik zal jullie een nieuw ______________ en een nieuwe  ____________ geven, Ik zal je 

___________________ hart  uit je lichaam halen en je er een _____________________  

hart  voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn __________________ geven en 

zorgen dat jullie volgens mijn_____________________ leven en mijn regels 

___________________  (Ezechiël 36: 26-27, NBV)

FILMPJE: Op zoek naar harten van steen

Bekijk op ons Vrij Zijn TV-kanaal op YouTube (serie: Onderweg met God) 

het filmpje Op zoek naar harten van steen. In deze aflevering ga ik in het 
bos op zoek naar stenen in de vorm van een hart. Deze stenen doen me 

denken aan wat God zegt in Spreuken 23: ‘Geef mij je hart.’ Tip: Misschien 

kun je het filmpje samen met iemand bekijken.

Een hart als Jezus

Opnieuw geboren zijn is volgens de Bijbel te vergelijken met een moderne 

harttransplantatie. Het doodzieke hart, verhard door de zonde, wordt 

vervangen door een nieuw, warm hart: het hart van Jezus. Als je opnieuw 

geboren wordt, ontvang je het hart en de Geest van Jezus! Het hart van 

Jezus klopt in jou! En de Geest van Jezus woont in jou! De Geest van Jezus 

gaat het Leven van Jezus door jou heen leiden. Zo ga je van binnenuit 

doen wat God van je vraagt en wordt het beeld van Jezus steeds meer 

zichtbaar in jou. Is dat niet geweldig? 
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Stel je eens voor dat Jezus een dag lang jouw leven zou leiden. Wat gaat 

er dan gebeuren als Hij wakker zou worden in jouw bed, jouw schoenen 

aan zou trekken, in jouw huis zou wonen en jouw agenda zou volgen? 

Als Jezus gedurende een dag en een nacht jouw leven zou leiden met 

zijn hart? Jouw hart krijgt een dagje vrij en je leven wordt geleid door 

het hart van Jezus. Zijn prioriteiten bepalen wat jij doet. Zijn verlangens 

bepalen welke keuzes jij maakt. Zijn liefde bepaalt jouw gedrag. Wat 

voor iemand zou je zijn? Zouden mensen het verschil zien? Of nog een 

stapje verder: zou je nog steeds doen wat je nu doet? God wil dat jouw 

hart net zo is als dat van Jezus. Hij houdt van je zoals je bent, maar Hij 

houdt te veel van je om je zo te laten. Hij wil dat jij een hart als dat van 

Jezus krijgt. De liefde van mensen wordt vaak groter als je goed presteert, 

en kleiner als je de mist ingaat. Bij God is dat niet zo, Hij houdt van je, 

precies zoals je bent.1 

VRAAG

Wat vind jij het mooiste stukje van je nieuwe ‘Jezus-hart’? Waarom?

Controleer je meterstand

Misschien denk je: mijn hart lijkt helemaal niet op het hart van Jezus. 

Jezus’ hart is vol van vrede, ik lig nog weleens overhoop met iets of 

iemand. Jezus is altijd vriendelijk, ik ben nog wel eens chagrijnig. Hoe 

kan ik zelfs maar hopen op een hart als dat van Jezus? Misschien heb je 

deze woorden van Paulus nog nooit gelezen: Wie kent de gedachten van de 

Heer? Wie kan Hem raad geven? Welnu, wij denken als Christus (1 Korinthe 

2:16, GN). Als dat zo is, waarom lijken de dingen die we denken dan 

nog zoveel op onze eigen gedachten? Als we het hart van Jezus hebben, 

waarom worstelen we dan nog met die rare trekjes van onszelf? Een deel 

van het antwoord vinden we in het verhaal van een vrouw die ongeveer 

een eeuw geleden in Ierland woonde, in een huisje aan de kust. Ze zat 

goed in de slappe was, maar was nogal zuinig. De mensen waren dan 

ook verbaasd toen zij als een van de eersten besloot om elektriciteit 

in huis te laten aanleggen. Een paar weken na de installatie stond er 

iemand op de stoep om de meterstand te controleren. De man vroeg of 

de elektriciteit goed werkte, en de vrouw verzekerde hem ervan dat dat 
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het geval was. ‘Misschien dat u me dan toch iets zou willen uitleggen,’ 

zei hij. ‘Op de meter zie ik dat er haast niets verbruikt is. Doet u wel iets 

met die elektriciteit?’ ‘Zeker wel,’ antwoordde ze. ‘Elke avond als de zon 

ondergaat, doe ik de lampen aan, precies lang genoeg om mijn kaarsen 

aan te steken, en dan doe ik ze weer uit.’2

De vrouw was wel aangesloten op de bron, maar ze gebruikte de kracht 

niet. Haar huis was wel verbonden met het netwerk, maar niet veranderd. 

Maken wij misschien dezelfde vergissing? Heb je het gevoel dat je niet 

veranderd bent? Dat je ziel wel gered is, maar dat er met je hart niets 

gebeurd is? Misschien wacht Hij erop dat je serieus aan de slag gaat met 

de Grote Opdracht die Hij je heeft gegeven. De opdracht om zijn licht 

door jou heen te laten schijnen. God heeft immers een groot plan met 

je: Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe 

bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon (Romeinen 8:29, NBV).

VRAAG

Wat herken je uit het bovenstaande verhaal bij jezelf? Ben jij aangesloten 

op de Bron?

OM OVER NA TE DENKEN

1.   Welke bijbelteksten of begrippen helpen jou om niet te twijfelen aan 

je identiteit in Christus?
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2.   In hoeverre draag jij je ‘oude mens’ die met Christus gestorven is nog 

met je mee, terwijl je een ‘nieuw mens’ in Christus bent geworden?

3.   Als voorbereiding voor de groepsavond: wat kun je de anderen 

vertellen over wie je bent in Christus? In hoeverre is dit al tot je 

doorgedrongen? Hoe kan een ander je helpen?

WAT IS JE LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT DAT 

VOOR JOU PERSOONLIJK?
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Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met 

onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus 

aan ons toe.

(2 Korinthe 5:21, HB) 

DAGTEKST

Mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 

(Johannes 14:23, NBV)

INLEIDING

De laatste dag van deze week gaan we nadenken over de Heilige Geest. 

We hebben samen ontdekt wie we mogen zijn in Christus en hoe God 

naar ons kijkt. Ons hart en onze geest zijn tot leven gekomen. De Geest 

van Jezus wil het Leven van Jezus door jou heen leiden. We zijn samen 

geroepen om de bediening van Jezus voort te zetten in de kracht van de 

Heilige Geest. Daar gaan we vandaag meer over leren.

GEBED

 

Vraag God of Hij vandaag krachtig tot je wil spreken door de Heilige Geest. 

Stap voor stap mag je meer gaan ontdekken wie de Heilige Geest is en 

wat Hij in jou en door jou heen kan doen. 

DAG 5

DE GEEST VAN JEZUS 
WOONT IN JOU
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FILMPJE: God is een hartenjager

Bekijk op ons Vrij Zijn TV-kanaal op YouTube (serie: Hoe God naar je kijkt) 

de animatie God is een hartenjager. God is een echte hartenjager. In ieder 

mens is iets van God terug te vinden. Daar is Hij naar op zoek, om erop 

in te haken en jou naar zich toe te trekken. Tip: Stuur de animatie via 

social media door naar al je vrienden en je familie. 

 

Wie is de Heilige Geest op dit moment voor je? 

Hoe kijk je daarnaar? (Omcirkel het cijfer)

 

1 = Helemaal niet van toepassing. 7 = Helemaal van toepassing.

 

1. Ik heb een Helper nodig.  1 2 3 4 5 6 7

2. De Heilige Geest woont in mij.  1 2 3 4 5 6 7

3. De Heilige Geest overtuigt me van zonde.  1 2 3 4 5 6 7

4. Ik mag leren zijn stem te verstaan.  1 2 3 4 5 6 7

5. De Heilige Geest is mijn Trooster.   1 2 3 4 5 6 7

6. De Heilige Geest is mijn Leraar.   1 2 3 4 5 6 7

7. De vrucht van de Geest wordt zichtbaar in mij.  1 2 3 4 5 6 7

8. De gaven van de Geest functioneren in mij.  1 2 3 4 5 6 7

9. De Heilige Geest leidt mij.  1 2 3 4 5 6 7

10. De Heilige Geest houdt van mij. 1 2 3 4 5 6 7

De plaatsvervanger van Jezus

Vlak voor zijn sterven vertelde Jezus zijn discipelen dat Hij nog maar een 

korte tijd bij hen zou zijn en terug zou gaan naar zijn Vader in de hemel 

(Johannes 13:33). Hij legde uit dat Hij terug zou komen in de gedaante 

van Iemand anders, die net zoveel van hen zou houden en die bovendien 

niet alleen bij hen zou zijn, maar bovenal in hen zou wonen: Ik zal de 

Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft 

tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan 

ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar jullie kennen Hem, 

want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn (Johannes 14:16-17). 

Drie jaar lang was Jezus de ‘ene Trooster’ voor zijn discipelen. Hij had 

dag en nacht met zijn leerlingen opgetrokken, hen onderwezen, getraind 

en bijgestaan. Nu maakte Hij zijn discipelen duidelijk dat de tijd was 

aangebroken dat Hij hen zou verlaten. Hij wist dat zijn discipelen het 

gevoel konden krijgen dat het hen net zo zou vergaan als de leerlingen 
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van andere rabbi’s. Als een rabbi wegviel, werd van zijn discipelen gezegd 

dat zij als wezen achterbleven. Jezus bond zijn leerlingen op het hart 

dat zij hier niet bang voor hoefden te zijn. Hij zou hen niet aan hun lot 

overlaten: Ik zal jullie niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar jullie toe. 

Wij zullen naar jullie toe komen en bij jullie intrek nemen (Johannes 14:18 

en 23). Jezus beloofde zijn discipelen dat de Vader en Hij door de komst 

van de Heilige Geest in hen zouden komen wonen. Daarom wordt de 

Heilige Geest ‘de Geest van de Vader’ en ‘de Geest van Jezus’ genoemd 

(Mattheüs 10:20 en Handelingen 16:7, NBV).

Jezus wilde zijn discipelen nog veel meer zeggen, maar wist dat ze nu 

niet meer aankonden: De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden 

zal in mijn Naam, die zal jullie in alles onderwijzen en jullie in herinnering 

brengen alles wat Ik jullie gezegd heb (Johannes 14:26). De Heilige Geest 

zou Jezus’ werk als Leraar voortzetten en net zo’n Helper zijn als Jezus 

zelf. Hij zou de discipelen hun verstand openen om het Woord van God 

te begrijpen en hen de weg naar de volle waarheid wijzen (Johannes 

14:26 en 16:12-13). Zo ontstond een nieuwe periode: het tijdperk van 

de Heilige Geest als de Plaatsvervanger van Jezus. 

OM NA TE LEZEN

Vlak voor zijn sterven beloofde Jezus: Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij 

zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader 

en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen (Johannes 14:23, NBV). Jezus 

doelde hiermee op de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest 

wordt zowel de Geest van de Vader als de Geest van Jezus genoemd. Door 

de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen:

•  Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, 

maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe (Handelingen 16:7, NBV, 

zie ook: Filippenzen 1:19).

 

•  U bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, die in u spreekt 

(Mattheüs 10:20).

Heilige Adem

Zoals God levensadem in de neus van Adam blies, zo blies Jezus op de dag 

van zijn opstanding zijn levensadem in zijn discipelen. Jezus blies op hen 

en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. (Johannes 20:22). Ze waren bij 

elkaar gekomen, maar hadden uit angst voor de Joodse leiders de deur 

op slot gedaan. Opeens stond Jezus tussen hen in en zei: Ik wens jullie 

vrede. Daarna liet Hij de wonden aan zijn polsen en in zijn zij zien en blies 

Hij op hen. Letterlijk zei Jezus: Ontvang Heilige Adem! De Heilige Geest is 

de Adem van Jezus. Op dat moment blies Hij zijn Geest in hen, waardoor 
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ze opnieuw geboren werden. In eenheid met Hem werden ze een nieuwe 

schepping. Het gebeurde zoals Jezus de avond voor zijn sterven beloofd 

had: Ik zal de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Trooster geven om 

tot in eeuwigheid bij jullie te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet 

kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar jullie kennen 

Hem, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn (Johannes 14:16-17). De 

Heilige Geest werd hun innerlijke Leraar die hun verstand opende om 

het Woord van God te begrijpen. Hij zou hen alles duidelijk maken en 

alles in herinnering brengen wat Jezus gezegd had en hen de weg naar de 

volle waarheid wijzen (Johannes 14:26 en 16:12-13). Dezelfde inwonende 

Geest van Jezus wil ook in jou een bijzondere vrucht voortbrengen, de 

vrucht van de Geest (Galaten 5:22). Hij gaat je van binnenuit veranderen, 

waardoor je steeds meer op Jezus gaat lijken. Hij zal je leren hoe je zijn 

genadegaven mag gaan gebruiken om de bediening van Jezus voort te 

zetten (1 Korinthe 12). Hoe bijzonder is dat! 

De onzichtbare Jezus

Bestudering van de Persoon en het werk van de Heilige Geest in de 

kerkgeschiedenis is sterk verwaarloosd. In de vierde eeuw na Christus 

beschreef een theoloog de Heilige Geest al als ‘de onbeschreven God’, 

de God over wie niemand schrijft. Anderen noemden Hem later ‘de 

vergeten God’, of ‘de onbekende Derde’, en zelfs ‘de Assepoester binnen 

de drie-eenheid’ (terwijl de andere twee zusters naar het bal mochten, 

moest Assepoester thuisblijven). 

De Heilige Geest is de onzichtbare Jezus. Hij is de Stem van de Goede 

Herder, de Plaatsvervanger van Jezus, de Helper, de Trooster, de Bemoe-

diger, de Leraar. De Vader gaf je het leven. De Zoon geeft je het eeuwig 

leven. De Heilige Geest geeft je het bovennatuurlijke leven. Als de gaven 

van de Geest door ons heen gaan werken, dan wordt de Heilige Geest 

zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Daarom sprak Joseph Dimitrov deze 

vurige woorden: ‘Een kerk zonder de beweging van de Heilige Geest is 

niet meer dan een gezelligheidsclubje. Een preek zonder de zalving van 

de Heilige Geest is niet meer dan een informatieve lezing. Een bediening 

zonder de bekrachtiging van de Heilige Geest is niet meer dan religieuze 

activiteit. Een aanbiddingslied zonder de boodschap van de Heilige Geest 

is niet meer dan een muziekuitvoering. Een gebed zonder de kracht 

van de Heilige Geest is niet meer dan een bevredigende voordracht.’ In 

dezelfde Geest bad kardinaal Danneels dit gebed: ‘Heer Jezus, zonder uw 

Geest wordt elk gezag zo makkelijk heersen, is de liturgie niet veel meer 

dan theater, is uw Kerk gewoon een instituut, zoals er zoveel andere zijn.’ 

Heb jij de Heilige Geest al verteld dat je Hem beter wilt leren kennen?
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Lezen: Lukas 11:5-13

Ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen 

geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als 

mensen Hem daarom bidden?

(Lukas 11:13, BB)

GEBED

Als je wilt: vouw je handen of kniel eens neer en vertel God dat je de 

Heilige Geest in je leven (beter) wilt leren kennen. Misschien helpt het 

je om dit eerst in woorden op te schrijven:

Samenwerking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Terwijl de Vader en de Zoon in de hemel regeren, zijn zij op aarde 

onzichtbaar aanwezig door de Heilige Geest. De Heilige Geest is ‘de 

onzichtbare Jezus’ in ons. Waar Jezus op aarde gebonden was aan tijd 

en ruimte, kan Hij nu door de Heilige Geest ons altijd en overal bijstaan 

om zijn bediening op aarde voort te zetten. De Heilige Geest wil niet 

stilzwijgend in een hoekje van ons leven verblijven, onopgemerkt en tot 

stilzwijgen veroordeeld. Hij wil tot ons spreken, ons onderwijzen, ons 

helpen en ons leiden. In Johannes 14:12 beloofde Jezus dat iedereen die 

in Hem gelooft dezelfde dingen zal doen als Hij. Wij zijn geroepen om 

de bediening van Jezus voort te zetten in de kracht van de Heilige Geest.

• De Vader zond de Zoon.

• De Zoon zond de Heilige Geest.

• De Heilige Geest zendt ons.

• De Vader gaf ons het leven. 

• De Zoon geeft ons het eeuwig leven.

•  De Heilige Geest geeft ons  

het bovennatuurlijke leven.

WEEK 1 / DAG 5 • DE GEEST VAN JEZUS WOONT IN JOU   
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Meester Jeroen

Hoe bewust ga jij om met de Heilige Geest? Veel christenen doen mij 

denken aan een groep schoolkinderen die te horen hebben gekregen 

dat hun meester in verband met een cursus een dag weg zou zijn. Hij 

had de kinderen verteld dat meester Jeroen in zijn plaats zou komen. 

Hij zou meester Jeroen instrueren over het programma dat gevolgd zou 

worden en over de grote en kleine problemen die zich in een klas nou 

eenmaal voordoen. De volgende dag verschijnt meester Jeroen. Stel je 

eens voor dat de kinderen als volgt zouden reageren: ‘Wij wachten tot 

onze eigen meester weer terugkomt. Tot die tijd doen we niets.’ Dat zou 

toch onvoorstelbaar zijn? Ik kan me indenken dat meester Jeroen iets zou 

zeggen als: ‘Jongens en meisjes, jullie meester heeft mij precies verteld 

wat ik jullie moet leren. Ik heb het allemaal met hem doorgesproken. Hij 

heeft mij de opdracht gegeven jullie te helpen! Pak je spullen, we gaan 

samen aan het werk!’ Is dit niet de dagelijkse gang van zaken van veel 

christenen als we spreken over de Plaatsvervanger van onze Meester 

Jezus Christus? Zo bedroeven we de Heilige Geest en zetten we Hem 

buitenspel in ons leven. Is het niet van levensbelang om Hem te ervaren? 

Heeft Jezus zelf niet gezegd dat het beter voor ons is dat Hij weg zou 

gaan, zodat Hij de Heilige Geest kon sturen? De Heilige Geest nodigt jou 

uit om met Hem samen te werken. Petrus zei eens: ‘En wij zijn getuigen 

van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die 

Hem gehoorzaam zijn’ (Handelingen 5:32). 

VRAAG

Herken je jezelf in het verhaal over meester Jeroen? Zo ja, hoe dan?

INVULOEFENING

Omdat we ons haast niets mooiers kunnen voorstellen dan dag en nacht 

met Jezus op te trekken, zouden we - als we konden kiezen tussen de 

lijfelijke aanwezigheid van Jezus en de geestelijke nabijheid van de Heilige 

Geest - waarschijnlijk toch voor het eerste kiezen. Dit is goed te begrijpen, 

maar het is niet de beste keuze. Jezus zei onomwonden tegen zijn disci-

pelen: Ik zeg jullie de waarheid: Het is beter voor jullie, dat Ik heenga. Want 
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indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot jullie komen, maar indien Ik 

heenga, zal Ik Hem tot jullie zenden (Johannes 16:7, NBG). Met de komst 

van de Heilige Geest is een nieuw tijdperk aangebroken. Hoe wordt de 

Heilige Geest in het Johannes-evangelie omschreven?

Een _____________________ van levend water (Johannes 4:14-15 en 7:38).

De _____________________ van de Goede Herder (Johannes 10:3-4).

De _____________________ Trooster (Johannes 14:16 en 16:7).

De _____________________ van de waarheid (Johannes 16:12-13).

De Heilige Geest in jou

Op de dag van zijn opstanding zocht Jezus zijn discipelen op om zijn Geest 

in hen te blazen, waardoor zij opnieuw geboren werden. Kort daarvoor 

had Hij beloofd: De Vader en Ik komen in jullie wonen (Johannes 14:23). De 

Heilige Geest in hen was als een Bron van levend water (Johannes 4:14 en 

7:38). Hij is de Stem van de Goede Herder (Johannes 10:3-4), onze inner-

lijke Leraar (Johannes 16:12-13), onze innerlijke Trooster (Johannes 16:7) 

en onze innerlijke Getuige (Romeinen 8:15-16). Toen jij opnieuw geboren 

werd kwam de Heilige Geest ook in jou wonen. Paulus zegt dat de Heilige 

Geest in jou ernaar verlangt om een intieme relatie met jou te hebben. In 

2 Korinthe 13:13 (NBG) eindigt Paulus zijn brief met een bijzondere zegen, 

waarin hij uitspreekt dat ‘de gemeenschap van de Heilige Geest’ ons deel 

zal zijn. Het intieme Griekse woord voor ‘gemeenschap’ (koinonia) mag je 

ook vertalen als ‘vriendschap’ of partnerschap’. De Heilige Geest wil een 

intieme en actieve relatie met jou aangaan. Neem de tijd om de stem 

van de Goede Herder te herkennen en leer meer naar Hem te luisteren 

dan met Hem te praten. De Heilige Geest spreekt tot je door je subtiele 

indrukken te geven waar je naar mag handelen. Soms hoef je niets te 

doen, dan vertelt Hij wie je bent en hoe God je ziet. Je mag Hem danken 

voor zijn aanwezigheid. Vraag Hem om je te leiden en je van binnenuit 

te veranderen naar het beeld van Jezus. 

De Heilige Geest op jou

Tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus veertig dagen lang zijn disci-

pelen onderwezen over het Koninkrijk van God (Handelingen 1:3). In deze 

veertigdagentijd droeg Hij hen op Jeruzalem niet te verlaten, maar daar 

te wachten op de belofte van de Vader: Binnenkort zullen jullie gedoopt 

worden met de Heilige Geest. … Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, 

zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea 

en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Handelingen 1:5 en 8, 

NBV). Het was een herhaling van de belofte die Hij op de dag van zijn 

opstanding deed: Ik zend de belofte van mijn Vader op jullie; maar jullie 
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blijven in de stad Jeruzalem, totdat jullie met kracht uit de hoogte bekleed 

zult worden (Lukas 24:49). Op de dag van Jezus’ opstanding kwam de 

Heilige Geest in hen wonen, dit was hun wedergeboorte. Tijdens het 

Pinksterfeest kwam de kracht van Gods Geest op hen: Er verschenen aan 

hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op 

ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven (Handelingen 2:3-4, NBV). Op het moment dat het 

vuur van de Heilige Geest op hen kwam, werden zij met bovennatuurlijke 

kracht bekleed om te kunnen getuigen en de bediening van Jezus voort 

te zetten. Jezus’ laatste woorden tot zijn discipelen waren: Gaat heen in 

de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. (...) Als 

tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze 

geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij 

opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade 

doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden 

(Markus 16:15-18, NBG). Hoe mooi is dat!

De kracht van de Heilige Geest

In de tijd van de eerste christengemeente was het normaal dat, als je tot 

geloof was gekomen, je zo snel mogelijk gedoopt werd en de vervulling 

met de Heilige Geest ontving (Galaten 3:2 en 5). Toen Paulus in Efeze 

een twaalftal mannen ontmoette nam hij aan dat zij tot geloof waren 

gekomen en discipelen van Jezus waren (Handelingen 19). Hij consta-

teerde echter dat er iets wezenlijks bij hen ontbrak. Hij miste bij hen de 

gaven en de werkingen van de Heilige Geest. Toen hij doorvroeg bleek 

dat zij helemaal niet op de hoogte waren van de christelijke waterdoop 

en van de uitstorting van de Heilige Geest. Uit hun antwoord blijkt dat 

zij nog niet wedergeboren waren. Ongetwijfeld heeft Paulus hen het 

evangelie uitgelegd, waarna zij gedoopt werden en Paulus hen de handen 

oplegde, opdat de (kracht van de) Heilige Geest op hen zou komen. Met de 

uitdrukking ‘de Heilige Geest kwam op hen’ beschrijft Lukas de bijzondere 

manifestatie van de Heilige Geest. Door heel het boek Handelingen gaat 

dit gepaard met opzienbarende verschijnselen (Handelingen 2:2-4; 4:31 

en 10:44,46). De zalving van de Heilige Geest op jou is de gemanifesteerde 

Gods Geest op ons openbaart:

•     Het Koninkrijk van God in de 

wereld (tekenen, wonderen, 

krachten, genezing en bevrijding)

•  De gaven van de Geest

•  De kracht van Jezus

•  De autoriteit van Jezus

•  Wat Jezus doet

Gods Geest in ons openbaart:

• Het Koninkrijk van God in ons 

 (de liefde van God, de genade van  

 Jezus, vrede van de Heilige Geest)

• De vrucht van de Geest

• Het karakter van Jezus

• De integriteit van Jezus

• Wie Jezus is
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kracht van de toekomende eeuw die door jou heen werkt (Hebreeën 6:5). 

Als Gods kracht zich begint te manifesteren, moet je de Heilige Geest de 

ruimte geven om te werken zoals Hij dat wil. De zalving van de Heilige 

Geest op jou is als de wind. Je kunt de wind niet zien, maar je kunt wel 

het effect van de wind zien als hij begint te waaien. Zo kun je de zalving 
van God ook niet zien, maar wel het resultaat hiervan: mensen worden 

gered, genezen en bevrijd in de naam van Jezus. De zalving van de Heilige 

Geest op jou stelt je in staat te doen wat Jezus deed wanneer Hij dat wil.

VRAAG

Heb jij de kracht van de Heilige Geest wel eens ervaren? Zo ja, probeer 

het eens te beschrijven.

Heb God lief en doe wat je wilt

Het kan soms moeilijk zijn om te gaan leven vanuit de Heilige Geest. Je 

voelt je belemmerd of onzeker door wat je in het verleden is geleerd. 

Misschien heb je een vertekend beeld over de Heilige Geest en hoe Hij 

door ons heen het leven van Jezus wil leiden. Tijdens een radio-interview 

ergens in Zuid-Amerika vroeg de presentatrice wat ik ervan vond dat je 

in sommige kerken de voorganger om toestemming moet vragen om 

op zondagmorgen een andere kerk te bezoeken. De vraag verraste mij 

niet. Op uitnodiging hielden we die week in het land een meerdaagse 

conferentie over genade. Een van de voorgangers had zijn gemeente-

leden verboden om onze conferentie bij te wonen en had een aantal 

van zijn mensen gestuurd om de namen van gemeenteleden te noteren 

die de conferentie toch bezochten. Al met al een heikele vraag. Gelukkig 

kwam een uitspraak van kerkvader Augustinus bij me boven: ‘Heb God 

lief en doe wat je wilt.’ Met dit antwoord omzeilde Augustinus de vraag 

naar allerlei regels. Het gaat om je hart en om je liefde voor God. Want 

als je God liefhebt, is heel je hart op Hem gericht en doe je wat Hij 

wil. Als mensen Gods liefde hebben ontvangen en beantwoord en die 

doorgeven hoef je hen niet met een opgestoken vinger te zeggen wat ze 

wel en wat ze niet mogen. De wet van de liefde is de wet van de vrijheid. 
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Wie Gods liefde kent laat zich niet langer in een keurslijf persen. ‘Heb 

God lief en doe wat je wilt’ was ook Augustinus’ manier van leven om de 

zonde te ontwijken en zich aan Gods geboden te houden. Wie God van 

harte liefheeft wil Hem niet kwetsen. Je wilt niet dat je relatie met Hem 

verstoord wordt. Dat hoort bij de nieuwe schepping die je bent. Jezus 

bracht geen nieuwe regels, maar maakte ons tot een nieuwe schepping. 

Je gaat zo op in Gods liefde dat je als vanzelfsprekend naar zijn hart gaat 

handelen. Het is de Geest van Jezus die zo het Leven van Jezus in jou 

gaat leiden. 

VRAAG

‘Heb God lief en doe wat je wilt.’ Wat is jouw reactie hierop? 

Ben je het met Augustinus eens? Waarom (niet)?

OM OVER NA TE DENKEN

Heb jij het verlangen om de Heilige Geest meer ruimte te geven in je 

leven? Zijn er nog dingen die je daarvan weerhouden? En waar komt dat 

dan door? Misschien kun je er iets over opschrijven en dat bespreken 

tijdens de groepsavond.
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WAT IS JE LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT DAT 

VOOR JOU PERSOONLIJK?
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