HAND-OUT

03 identiteit
Deze HAND-OUT is een uitgeschreven versie van de gesproken tekst uit het gelijknamige
onderwijsfilmpje zoals die te vinden is op de site www.terugnaardebijbel.nl. In de filmpjes
geeft Pieter Schipper onderwijs over verschillende onderwerpen. Een HAND-OUT kan nuttig
zijn als naslagwerk om zelf de filmpjes aan de Bijbel te toetsen of om bij Bijbelstudies en
huiskringen te gebruiken. Ook kun je de hand-out gebruiken om in gesprek te gaan met andere
christenen over het betreffende onderwerp.
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Introductie:
We zijn aangekomen bij de 3e overdenking waar we het gaan hebben over je identiteit. Ook in deze
overdenking hoop ik je enthousiast te maken over Gods Woord en wil ik je motiveren zelf de Bijbel te
gaan lezen en te onderzoeken. We bouwen verder op de overdenkingen over bekering en
uitverkiezing. Wanneer je die nog niet hebt gezien, is het verstandig die eerst te kijken, zodat je alles
goed kunt volgen. Deze overdenkingen kun je vinden op de site www.terugnaardebijbel.nl, maar ook
op ons YouTube of Podcast kanaal.
In de vorige overdenkingen hebben we het er over gehad hoe je in het reine kunt komen met God.
Hoe het weer goed kan komen tussen God en jou. Vanaf daar wil ik nu verder gaan. Als je tot geloof
bent gekomen en door genade gered bent; hoe dan verder? Wat is er gebeurt met je identiteit? Wat
zegt de Bijbel over je oude en je nieuwe identiteit?
Ik wil je even meenemen in het volgende voorbeeld:
‘Erik is een jongen van 16 jaar. Zijn vader en moeder hebben hem van jongs af aan tijdens de opvoeding
gekleineerd door harde woorden tot hem te spreken. Steeds weer hoort Erik de neerbuigende stem van
zijn vader, “je bent een nietsnut”, “je kunt er niets van”, “Je bent dom”. Deze woorden hebben een
groot effect in zijn verdere leven. Erik is door zijn opvoeding erg onzeker geworden en heeft een laag
zelfbeeld ontwikkeld. Hij is de leugens die over hem zijn uitgesproken gaan geloven en hij is dat gaan
zien als wie hij is, zijn identiteit. Het gevolg daarvan is dat Erik zich vaak onzeker gedraagt.’

In dit voorbeeld zien we dat Erik leeft vanuit een onjuiste identiteit. Hij gelooft in een verkeerde
identiteit die hem is aangepraat. Naar deze identiteit is hij zich ook gaan gedragen. In het leven van
een Christen werkt het eigenlijk net zo. Het is ontzettend belangrijk om te weten of je leeft vanuit je
echte identiteit of dat je net als Erik in een verkeerde identiteit bent gaan geloven.
Om te kunnen weten wie je echt bent, moet je terug gaan naar je Schepper. Je maker, die door het
geloof ook je Vader is geworden. Een Vader die nooit leugens uitspreekt over zijn kinderen maar alleen
waarheid. In de Bijbel, Gods woord, kunnen we vinden hoe deze allerhoogste God naar ons kijkt. Dit is
alles bepalend voor onze identiteit. Voor wie we zijn in Christus. En vanuit die identiteit mogen we
leven. Ik hoop dat je wordt aangespoord en bemoedigd door deze nieuwe overdenking.
We gaan het hebben over identiteit. Ik heb deze overdenking onderverdeeld In drie onderdelen:
identiteit (in het algemeen), gedrag en wat we kunnen leren van de 'vroege kerk'
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Identiteit
We hebben in het voorbeeld gezien hoe belangrijk het is dat je weet wie je bent en welke invloed dat
kan hebben op je gedrag. Voor christenen, gelovigen in de Heere Jezus is het dan de vraag: ‘Wie ben
je in Christus?’
Een tijdje geleden was ik aanwezig bij een begrafenis. Aan het einde van de bijeenkomst werd er door
een ouderling gebeden voor de aanwezigen, die voornamelijk gelovig waren. Ergens in het gebed zei
hij: ‘we zijn zondaren en zullen elke dag opnieuw weer zondigen’. Misschien heb je dat op zondag
ook wel vaak gehoord. Deze zin zette me aan het denken. Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Zijn
we inderdaad zondaren als we tot geloof zijn gekomen? Het is wel van belang dat we het verschil
tussen wie we zijn (identiteit)en gedrag (dat wat je doet) goed onderscheiden. ‘Zondaren’, gaat over
je identiteit en ‘zondigen’ over je gedrag. Ik wil eerst met je gaan kijken naar identiteit.
Wat gebeurt er (in het geestelijke) als je tot geloof komt? (. In Lucas 15 staat de gelijkenis van een
vrouw die een penning verliest en deze na zorgvuldig zoeken weer terugvind. Er staat dat deze vrouw
erg blij is. Aan het einde staat dan de tekst:
Lucas 15
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

10 Zo

10Alzo,

10Zo,

zeg Ik u, is er blijdschap vóór de
engelen van God over één zondaar die
zich bekeert.

zeg Ik u lieden, is er blijdschap
voor de engelen Gods over één
zondaar, die zich bekeert.

zeg ik u, heerst er ook vreugde
onder de engelen van God over één
zondaar die tot inkeer komt.’

Wat een prachtige tekst. Hoe mooi is het dat je mag weten dat de engelen verheugd zijn geweest over
je bekering. Hoe bemoedigend is het ook weer om te horen dat het niet jij was die je bekeerde, maar
God die je gevonden heeft.
Maar wat is er eigenlijk na je bekering, op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus, met je
gebeurd? Wat zorgt ervoor dat er vreugde is in de hemel?
We gaan een aantal teksten met elkaar lezen. Ik zal niet bij elk vers op de context ingaan, maar probeer
een hoofdlijn duidelijk te maken die je steeds weer zal tegenkomen als je het nieuwe testament leest.
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Johannes 1
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

12Maar

12Maar

zovelen Hem aangenomen
hebben, dien heeft Hij macht gegeven
kinderen Gods te worden, namelijk die
in Zijn Naam geloven;

12Wie

Efeze 1
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

5Hij

5Die

ons te voren verordineerd heeft
tot aanneming tot kinderen, door
Jezus Christus, in Zichzelven, naar het
welbehagen van Zijn wil.

5en

1 Johannes 3 (ged.)
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

1Zie,

1Ziet,

1Bedenk

allen die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven
kinderen van God te
worden, namelijk die in Zijn Naam
geloven;

heeft ons voorbestemd om
als Zijn kinderen aangenomen te
worden, door Jezus Christus, in
Zichzelf, overeenkomstig het
welbehagen van Zijn wil,

hoe groot is de liefde die de
Vader ons gegeven heeft: dat wij
kinderen van God worden genoemd.

hoe grote liefde ons de Vader
gegeven heeft, namelijk dat wij
kinderen Gods zouden genaamd
worden.

hem wel ontvingen en in zijn
naam geloven, heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te
worden.

hij heeft ons naar zijn wil en
verlangen voorbestemd om in Jezus
Christus zijn kinderen te worden,

toch hoe groot de liefde is die
de Vader ons heeft geschonken! Wij
worden kinderen van God genoemd,

We zien dat iedereen die tot geloof komt, een kind van God is geworden. Dat was je niet, maar door
geloof ben je dat nu wel. Nog een tekst uit 2 Kor 5:

2 Korintiërs 5
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

17Daarom,

17Zo

17Daarom

als iemand in Christus is, is
hij een nieuwe schepping: het oude is
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.

dan, indien iemand in Christus is,
die is een nieuw schepsel; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw
geworden.

ook is iemand die één met
Christus is, een nieuwe schepping. Het
oude is voorbij, het nieuwe is
gekomen.

Je bent een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan.
In de inleiding van de brief aan de Romeinen zegt Paulus het volgende tegen de gelovigen in Rome:

Romeinen 1
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

7Aan

7Allen,

7Aan

allen die in Rome zijn, geliefden
van God en geroepen heiligen: genade
zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heere Jezus Christus.

die te Rome zijt, geliefden
Gods, en geroepen heiligen, genade zij
u, en vrede van God, onzen Vader, en
den Heere Jezus Christus.

allen in Rome, geliefden van God,
geroepen om zijn heiligen te zijn.
Genade zij u en vrede van God, onze
Vader, en van de Heer Jezus Christus.
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Dat is nogal wat. De gelovigen worden geliefden van God en heiligen genoemd. In Christus ben je een
heilige. Als ik met mensen in gesprek ga over het geloof, merk ik dat deze term vaak onderbelicht is.
Daarom zal ik er ook wat extra aandacht aan geven.
Ieder mens krijgt door de zondeval bij zijn geboorte automatisch de identiteit ‘zondaar’ mee. Daar
hoef je niets voor te doen. Door wedergeboorte en bekering wordt je van een zondaar een ‘nieuwe
schepping’, een ‘kind van God’, zelfs een ‘heilige’.
Nog even een aantal Bijbelteksten hierover:

Romeinen 15
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

25Maar

25Maar

25Nu

nu reis ik naar Jeruzalem om
de heiligen te dienen,

nu reis ik naar Jeruzalem,
dienende de heiligen.

sta ik echter op het punt naar
Jeruzalem te gaan om de heiligen daar
bijstand te verlenen,

Hier worden weer gelovigen bedoeld wanneer gesproken wordt over heiligen.

Kolossenzen 3
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

12Kleedt

12Zo

12Omdat

u zich dan, als uitverkorenen
van God, heiligen en geliefden, met
innige gevoelens van ontferming,
vriendelijkheid, nederigheid,
zachtmoedigheid, geduld.

doet dan aan, als uitverkorenen
Gods, heiligen en beminden, de
innerlijke bewegingen der
barmhartigheid, goedertierenheid,
ootmoedigheid, zachtmoedigheid,
lankmoedigheid;

God u heeft uitgekozen,
omdat u zijn heiligen bent en hij u
liefheeft, moet u zich kleden in innig
medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en
geduld.

Hier zien we weer dat de gelovigen heiligen worden genoemd en hier worden ze opgeroepen zich als
zodanig te gaan gedragen. Hier zien we dat identiteit en gedrag met elkaar samen gaan. Nog een
laatste tekst hierover uit Romeinen 5:
Romeinen 5
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

8God

8Maar

8Maar

echter bevestigt Zijn liefde voor
ons daarin dat Christus voor ons
gestorven is toen wij nog zondaars
waren.

God bevestigt Zijn liefde jegens
ons, dat Christus voor ons gestorven
is, als wij nog zondaars waren.

God bewees ons zijn liefde
doordat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren.
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In heel het nieuwe testament zien we dat iemand die tot geloof komt een heilige wordt genoemd. Dat
is zijn of haar nieuwe identiteit in Christus. Hij of zij was eerst een zondaar, maar is nu een heilige. Dat
is dus de nieuwe identiteit die je door het geloof in de Heere Jezus gratis ontvangen hebt van God.
Nogmaals (let op!): dit bekijken we nog even los van gedrag.
Toen wij nog zondaars waren. Dat duidt op de oude identiteit, de oude natuur. Dit is voorbij, want als
christen heb je een nieuwe identiteit ontvangen. Je bent een nieuwe schepping. Je bent wederom
geboren. In de Bijbel zien we steeds weer terug komen dat we zondaars waren maar nu door genade
heiligen zijn! Heilig betekent ook wel ‘apart gezet’ en in dit geval apart gezet door en voor God.
Door de zondeval was het onmogelijk voor een mens om bij God te komen. In het oude testament zien
we dat God volkomen heilig is en de mens onheilig. We zien dat iemand die de ark van het verbond
aanraakt dood neervalt. Een onheilig mens kon niet in Gods tegenwoordigheid bestaan. Maar dankzij
het offer van de Heere Jezus mogen we nu vrijmoedig naderen voor Gods aangezicht.
---

We hebben in Christus een nieuwe identiteit ontvangen.
---

Een groot verschil tussen je oude en nieuwe identiteit is dat je met je nieuwe identiteit de Heilige
Geest hebt ontvangen die in je woont. Dat kunnen we onder andere lezen in Efeze 1 en ook in 1 Kor 6:
Efeze 1
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

13In

13In

Welken ook gij zijt, nadat gij het
woord der waarheid, namelijk het
Evangelie uwer zaligheid gehoord
hebt; in Welken gij ook, nadat gij
geloofd hebt, zijt verzegeld geworden
met den Heiligen Geest der belofte;

13In

1 Korintiërs 6
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

19Of

19Of

19Of

Hem bent ook u, nadat u het
Woord van de waarheid, namelijk het
Evangelie van uw zaligheid, gehoord
hebt; in Hem bent u ook, toen u tot
geloof kwam, verzegeld met de Heilige
Geest van de belofte,

weet u niet, dat uw lichaam een
tempel is van de Heilige Geest, Die in
u is en Die u van God hebt ontvangen,
en dat u niet van uzelf bent?

weet gij niet, dat ulieder lichaam
een tempel is van den Heiligen Geest,
Die in u is, Dien gij van God hebt,
en dat gij uws zelfs niet zijt?

hem hebt ook u de boodschap van
de waarheid gehoord, het evangelie
van uw redding, in hem bent u, door
uw geloof, gemerkt met het stempel
van de heilige Geest die ons beloofd is

weet u niet dat uw lichaam een
tempel is van de heilige Geest, die in u
woont en die u ontvangen hebt van
God, en weet u niet dat u niet van
uzelf bent?

We weten dus nu dat we een nieuwe identiteit hebben ontvangen. We zijn geen zondaren meer. We
zijn heiligen en hebben bovendien Gods Heilige Geest ontvangen die in ons woont. Ik zal in een andere
overdenking dieper ingaan op het werk van de Heilige Geest. Voor nu is het van belang te weten dat
de Heilige Geest door God geschonken is samen met je nieuwe identiteit. De Heilige Geest wil je helpen
naar Gods wil te wandelen en Zijn Woord te begrijpen. Hij helpt ons ons te gedragen naar onze nieuwe
identiteit. Daar wil ik nu met je naar gaan kijken.
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Gedrag
Hoe hoor jij je als kind van God te gedragen? Belangrijk is te weten dat je je nieuwe identiteit en de
Heilige Geest ontvangen hebt als een genade gave, als een vrije gift van God, door het offer van de
Heere Jezus. Met die gratis ontvangen identiteit en met de hulp van Gods Geest, mag ook je gedrag
gaan veranderen. Die volgorde mag je nooit omdraaien, maar je mag het ook nooit scheiden van
elkaar. Identiteit en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de juiste volgorde.
Onthoud het volgende goed:
---

Wat je doet, bepaalt niet wie je bent. Maar als je weet wie je bent, dan heeft
dat grote invloed op wat je doet.
--Wat je doet, bepaalt niet wie je bent (ook al zegt de maatschappij vaak dat je bent wat je presteert).
Maar als je weet wie je bent, dan heeft dat wel grote invloed op wat je doet.
Je kan het vergelijken met een zwerver die zijn voedsel uit de prullenbakken moet halen. Op een dag
wordt deze zwerver door de koning geadopteerd als zijn zoon en mag hij aan tafel bij de koning de
maaltijd eten. Zolang die zwerver niet weet dat hij een prins is geworden zal hij zich als een zwerver
blijven gedragen en eet hij nog steeds uit de prullenbak. Terwijl dat niet hoeft. Het is voor ons als
christenen ontzettend belangrijk om te weten wat onze identiteit is zodat we ons ook gaan gedragen
als kinderen van de Koning (De Koning met een hoofdletter). Als kinderen van God.

--Als wij als christenen niet geloven dat we gered zijn, niet geloven dat we een
nieuwe identiteit hebben ontvangen, zullen we ons niet gaan gedragen als
kinderen van God. Als heiligen.
--Een andere overdenking zal ik verder ingaan op het onderwerp ‘Heilig leven’ en wat dat precies
inhoud. Voor deze overdenking is het vooral van belang dat het voor je duidelijk wordt wat gedrag en
identiteit met elkaar te maken hebben.
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Vroege kerk
Ik wil nu met je gaan kijken naar de vroege kerk. Ik denk dat het goed is om niet te gaan kijken wat er
allemaal fout gaat in de kerken en hoe dingen anders zouden moeten. Maar dat we weer terug gaan
naar de Bijbel om te kijken hoe de kerk is begonnen. Ook in de Bijbel lezen we overigens al van
gemeenten waar best wat dingen niet in orde zijn, maar ik denk dat er ook hele waardevolle dingen
over de eerste christenen in staan waar we met elkaar van kunnen leren.
Ik wil een tekst met je gaan lezen uit Handelingen 2:
Handelingen 2
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

47en

47En

47Ze

zij loofden God en vonden genade
bij heel het volk. En de Heere voegde
dagelijks mensen die zalig werden, aan
de gemeente toe.

prezen God, en hadden genade bij
het ganse volk. En de Heere deed
dagelijks tot de Gemeente, die zalig
werden.

loofden God en stonden in de
gunst bij het hele volk. De Heer
breidde hun aantal dagelijks uit met
mensen die gered wilden worden.

Het gaat hier over de eerste tijd van de gemeente die ontstaan is na de preek van Petrus, waarop 3000
man zich bekeerde en zich lieten dopen. Door het gedrag van deze eerste christenen, wat volgde uit
hun nieuwe identiteit, waren ze aanstekelijk voor anderen. Bij deze tekst kunnen we meteen ons zelf
de vraag stellen:

--“Is ons gedrag aanstekelijk voor de mensen om ons heen”?
--Maken we met wat we zeggen of doen de mensen om ons heen op een positieve manier jaloers om
bij de Heere Jezus te willen horen?
We zien dat deze eerste christenen in de dagelijkse gang van zaken een voorbeeld waren. Maar hoe
zagen hun samenkomsten er dan uit en wat kunnen de kerken daar vandaag de dag van leren? In
Han. 20 staat de volgende tekst:
Handelingen 20
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

7En

7En

7Op

op de eerste dag van de week,
toen de discipelen bijeengekomen
waren om brood te breken, sprak
Paulus hen toe, omdat hij de volgende
dag wilde vertrekken; en hij
liet zijn toespraak voortduren tot
middernacht.

op den eersten dag der week, als
de discipelen bijeengekomen waren
om brood te breken, handelde Paulus
met hen, zullende des anderen daags
verreizen; en hij strekte zijne rede uit
tot den middernacht.

de eerste dag van de week
kwamen we bijeen voor het breken
van het brood. Paulus, die van plan
was om de volgende dag verder te
reizen, hield een toespraak voor de
leerlingen die tot midden in de nacht
duurde.
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We zien dat de discipelen de eerste dag van de week, de dag na de sabbat, bij elkaar kwamen. Er staat
‘discipelen’. Het gaat hier niet over de eerste apostelen van de Heere Jezus, maar over de gelovigen in
de plaats Troas in Griekenland. De gelovigen worden daar discipelen genoemd. Ze kwamen bij elkaar
en vierden avondmaal. Ook vandaag de dag komen nog steeds veel christenen op de eerste dag van
de week, de zondag, bij elkaar. Ook in deze tijd wordt in veel gemeenten op deze dag de maaltijd des
Heeren regelmatig gevierd. Hoewel het in de beginperiode meer kerk aan huis was en ook de viering
van het ‘avondmaal’ meer een echte maaltijd was, lijkt het er op dat deze gebruiken sinds het begin
van de kerk, misschien op een iets andere manier, bewaard zijn gebleven.
En dan denk je misschien: ‘Hoe komt het dan dat er zoveel onzekere christenen zijn als het gaat om hun
redding en hoe komt het dan dat er ook veel christenen niet weten wat hun identiteit is en vaak daaruit
voortvloeiend gedrag dat niet past bij een christelijke wandel?’ Iets wat we niet terug zien in de vroege
kerk. Misschien is het volgende iets waar we met elkaar over na kunnen denken: allereerst is er de
tegenstander, satan, die niet stil zit en alles in het werk stelt om te voorkomen dat mensen tot geloof
komen. En als ze dan geloven probeert hij ze zo passief mogelijk te houden. Dat er een geestelijke
strijd gaande is moeten we goed beseffen.
We zien bij de eerste gemeenten dat ongelovigen die (ik neem aan doordeweeks) op straat het
evangelie hoorden, tot geloof kwamen en zich bekeerden. Het was een evangelie waar de toehoorders
direct in geloof op in konden gaan. Net zoals bij de toespraak van Petrus. Daarna kwamen ze bij elkaar
op de eerste dag van de week om avondmaal te vieren, om met elkaar gemeente te zijn, en naar de
woordverkondiging te luisteren, enzovoorts. De mensen die bij elkaar waren, gingen ervan uit dat ze
behouden waren omdat zij het evangelie geloofden en zich bekeerd hadden. Ze geloofden dat ze
door het geloof een nieuwe identiteit hadden ontvangen. Dat kwam ook omdat het zo gepredikt werd.
Nadat mensen als een zondaar waren ingegaan op de oproep van bekering, kwamen ze op zondag met
de groep heiligen bij elkaar. We lezen nergens dat ze jaren lang onzeker waren over hun redding en
identiteit.
De plaatselijke kerk was dus in het begin een groep heiligen (waar vast wel eens af een toe een
ongelovige tussen gezeten zal hebben). Maar de heiligen, kinderen van God, kwamen bij elkaar en de
woordverkondiging was tot hen gericht en tot opbouw van de gemeente.
Nu wil ik wel even iets verduidelijken. Het is van belang om in bijeenkomsten aandacht te hebben voor
de mensen die nog niet gelovig zijn en een evangelie te prediken dat zondaren niet kunnen bestaan
voor een Heilig God en dat geloof en bekering noodzakelijk zijn om gered te worden. Maar dit is een
boodschap die richting ongelovigen en zondaren moet worden gepredikt en niet richting heiligen. Als
dat namelijk wel gebeurd, weten de gelovigen niet meer wat hun identiteit is met als gevolg
geloofsonzekerheid en vaak passiviteit en verkeerd gedrag.
Natuurlijk is het goed dat er onder gelovigen aandacht is voor onderwerpen als ‘sterven aan jezelf’ en
‘dagelijkse bekering’ maar je moet niet aan heiligen prediken dat ze nog zondaren zijn. Het is van
belang dat iemand die tot geloof gekomen is weet dat hij een kind van de Koning is. De koning met een
Hoofdletter. Dat heeft invloed op zijn gedrag!
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Misschien kan ik het wat verduidelijken.
ZONDAAR

->

zondigt

HEILIGE

->

leeft heilig

Wat een zondaar van nature doet is zondigen. Een heilige van nature, leeft heilig. Misschien valt hij
nog wel eens terug in zijn oude gedrag, maar dat is niet de bedoeling. Wanneer we aan gelovigen, die
zich hebben bekeerd vertellen dat ze zondaren zijn, is de kans groot dat het gedrag volgt uit die oude
identiteit. Met als resultaat dat de gelovigen niet ‘durven’ geloven dat ze gered zijn.

--De focus ligt dan verkeerd!
--Ik kom regelmatig kerkgangers tegen die onzeker zijn over hun redding. Allereerst omdat ze soms nog
nooit een Bijbels evangelie hebben gehoord. Een evangelie waar in geloof op gereageerd kan worden.
Een boodschap van redding waar mensen berouw kunnen tonen en zich kunnen bekeren. Een plaats
waar mensen meteen op de knieën kunnen gaan en om vergeving kunnen vragen. Dat hoeft geen
jaren te duren!
Een ander punt wat ik vaak hoor is dat kerkgangers niet weten wat hun identiteit is, omdat daar vaak
niet zorgvuldig mee wordt omgegaan. Vaak worden ze in samenkomsten aangesproken als zondaren.
Sommigen geloven zelfs dat het normaal is om te blijven zondigen, omdat dat nou eenmaal bij de
gebrokenheid van de schepping en hun identiteit als zondaar hoort.
Als jij misschien één van die kerkgangers bent, wil ik je aanmoedigen te kijken naar de eerste kerk. Hoe
daar het evangelie werd gebracht en hoe daar de gelovigen werden aangesproken. Pak je Bijbel erbij
en probeer eens objectief het boek handelingen door te lezen. Dan geloof ik dat wanneer je dat
oprecht doet, God, door zijn Heilige Geest daar doorheen zal werken.

Slot
Wat zou het mooi zijn als in alle kerken weer een duidelijk zuiver evangelie wordt gebracht. Wat zou
het mooi zijn als de gelovigen weer zouden worden aangesproken met heiligen en geliefden.
Aangesproken met de identiteit die je ontvangt op het moment dat je tot geloof komt. Wat zou het
besef van wie je bent in Christus uitstralen naar je omgeving? Wat zou het mooi zijn wanneer alle
gelovigen, net als de eerste gelovigen, in de gunst zouden staan bij heel het volk vanwege het gedrag
dat voortkomt uit hun nieuwe identiteit.
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Ik hoop dat de kerken plaatsen zullen zijn van hoop. Waar mensen gelovend in hun nieuwe identiteit
zich zullen inzetten voor Gods koninkrijk. Waar het gedrag van de heiligen zo aanstekelijk zal werken,
dat de zondaren die er nog tussen zitten zo positief jaloers worden gemaakt dat het niet lang zal duren
voordat ze ook door Gods genade zullen worden toegevoegd aan de mensen die zalig worden.
Wat zou het geweldig zijn als kerken geen groepen zondaren zijn met een paar heiligen, maar een
groep heiligen met een paar zondaren. Ik heb in de inleiding een voorbeeld verteld over Erik, die een
verkeerde identiteit had door de woorden die tot hem gesproken werden. Wat is jouw identiteit? Heb
jij een aangeprate identiteit net als Erik, of weet je wie je bent? Als je hier onzeker over bent, neem
dan de tijd om je Bijbel te lezen en leer God te vertrouwen op wat Hij zegt in Zijn woord. In Romeinen
12 staat:

Romeinen 12
Herziene Statenvertaling

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

2En

2En

2U

word niet aan deze wereld
gelijkvormig, maar word veranderd
door de vernieuwing van uw
gezindheid om
te kunnen onderscheiden wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte
wil van God is.

wordt dezer wereld niet
gelijkvormig; maar wordt veranderd
door de vernieuwing uws gemoeds,
opdat gij moogt beproeven, welke de
goede, en welbehagelijke en
volmaakte wil van God zij.

moet uzelf niet aanpassen aan deze
wereld, maar veranderen door uw
gezindheid te vernieuwen, om zo te
ontdekken wat God van u wil en wat
goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Het wordt ook wel genoemd ‘je denken vernieuwen’. Dat is op dit onderwerp ‘identiteit’ ook zeker
van toepassing. Zoek God en vernieuw je denken naar wat Hij over jou zegt.
We zijn alweer aan het einde gekomen van deze overdenking en ik hoop dat je onder de indruk bent
geraakt van de grootheid van God. Dat door het offer van de Heere Jezus, door het geloof in het
volbrachte werk van de Heere Jezus, je identiteit compleet vernieuwd is en dat je mag gaan leven als
een heilige, een kind van God.
Gods zegen toegewenst en ik wil afsluiten met de volgende tekst uit Efeze 5
Efeze 5
Herziene Statenvertaling
8Want u was voorheen duisternis,
maar nu bent u licht in de Heere;
wandel als kinderen van het licht.

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Nieuwe Bijbelvertaling

8Want

8want

gij waart eertijds duisternis,
maar nu zijt gij licht in den Heere;
wandelt als kinderen des lichts.

eens was u duisternis maar nu
bent u licht, door uw bestaan in de
Heer. Ga de weg van de kinderen van
het licht.
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