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Les 6: Identiteit
Deel 1: Terugkijken
1. Omzien naar elkaar
 Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest.
2. Aanbidding
 Dank en prijs God met gebed en zang.
3. Liefdevolle verantwoording
 Onderzoek of de doelen van de vorige week zijn bereikt :
- Is het je gelukt om je doelen te bereiken?
- Hoe is je relatie met de Vader?
- Wie heeft Colossenzen gelezen?
4. Visie
 Lees Efeziërs 4:11-15
We moeten groeien zodat mensen Jezus in ons karakter herkennen.
Planten, dieren of mensen zullen groeien als ze gezond zijn. Wij als gelovigen moeten
opgroeien tot de maat van de gestalte van de volheid van Christus, zodat we geen baby’s meer
zijn. We moeten groeien naar volwassenheid. Het is het werk van de Heilige Geest, de kerk,
apostelen, profeten, evangelisten, voorgangers en leraren om ons daarbij te helpen.
Stel je voor dat er een nieuwe smartphone op de markt is gekomen en iemand geeft het aan
je. Er zijn verschillende manieren om uit te vinden hoe het werkt: het kan maanden of zelfs
jaren duren als je er door het gebruik achter moet komen hoe het werkt, je leest gewoon
de handleiding, of iemand legt je uit hoe het werkt.
(voor meer informatie gaan naar de site www.jglm.org/videos/ - New Man seminar)

Deel 2: Omhoogkijken
5. Onderzoek de Bijbel
Identiteit:
 Lees 2 Corinthiërs 5:17-21
 Eventueel: Efeziërs 2:1-7
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Vragen:
a)
b)
c)
d)
e)

Wat leren we over Jezus? Wat heeft Hij vervuld?
Wat leren we over mensen?
Wat is ons beloofd?
Is er een voorbeeld of een oproep die we moeten volgen?
Wat is er voorbij en wat is er nieuw geworden?

Deel 3: Vooruitkijken
6. Oefening
 Stel je voor dat Bill Gates je vader is en dat hij elk project dat je wilt starten zou steunen.
Wat voor soort project zou je beginnen? Denk erover na en praat erover in de groep.
 Kies iemand die onderstaande zinnen proclameert. De anderen herhalen het met luide
stem:
Ik ben een nieuwe schepping
Alles in mij is nieuw
Alles in mij komt van God
Hij houdt van mij
Hij leeft in mij
Zijn kracht leeft in mij
Ik ben nieuw en zal veranderen
Jezus is mijn nieuwe identiteit
Mijn oude leven is voorbij
Ik hoef niets te doen om nieuw te zijn
Jezus heeft het al vervuld
God is nu mijn Vader
Ik ben Zijn zoon

Ik ben een kind van het Licht
Duisternis kan me niet raken
Ik ben wedergeboren
Ik ben meer dan overwinnaar
Ik ben sterk
Ik ben genezen
Ik ben rijk
Ik ben vrij van mijn oude leven
Ik heb Zijn leven ontvangen
Ik zal meer en meer op Jezus gaan lijken
Ik heb zijn liefde
Ik leef in vrede
Ik ben in Christus

7. Doelen en Gebed
 Ik zal __________________________________________mijn getuigenis vertellen.
 Ik zal elke dag enkele van de honderd proclamaties belijden, bijvoorbeeld terwijl ik voor
de spiegel sta (zie bijlage).
 Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn namenlijst.
 Ik zal voor de volgende keer de brief aan de Galaten lezen.
 Ik zal ____________________________________________________________________
 Bid voor elkaar.
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Bijlage: De Nieuwe Schepping
1.
2.
3.
4.
5.

Ik ben een nieuwe schepping. (2 Cor. 5:17)
Het oude is voorbij. (2 Cor. 5:17)
Alles in mij is nieuw. (2 Cor. 5:17)
Alles in mij is van God. (2 Cor. 5:18)
Ik ben met God verzoend door Jezus Christus. (2 Cor. 5:18)

6.
7.

God heeft mij de bediening van de verzoening gegeven. (2 Cor. 5:18)
Want God maakte Jezus tot een zonde voor mij, opdat ik Gods gerechtigheid in
Hem zou worden. (2 Cor. 5:21)
Ik ben gerechtigheid van God geworden IN Christus. (2 Cor. 5:21)
Ik ben een medearbeider van God. (2 Cor. 6:1)
Ik zal alleen maar roemen op het kruis van Christus en op wat Hij heeft bereikt.
(Gal. 6:14)

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Door het kruis is de wereld gekruisigd voor mij en ik voor de wereld. (Gal. 6:14)
In Christus ben ik een nieuwe schepping. (Gal. 6:15)
Jezus schiep een nieuwe mens en deze nieuwe mens (ik) is één met Christus. (Ef.
2:15; 2 Cor 5:17)
Ik ben een nieuw mens en in volledige eenheid met Christus. (Ef. 2:15; 2 Cor 5:17)
Ik heb de oude mens met zijn werken afgelegd. (Col. 3:9)
Ik ben vernieuwd in de geest van mijn denken. (Ef. 4:23)
Ik heb de nieuwe mens aangetrokken die geschapen is naar het beeld van God in
ware gerechtigheid en heiligheid. (Ef. 4:24)
Er is geen Griek noch Jood, geen slaaf of vrije meer, maar Christus is alles in allen.
(Col. 3:11)
Ik ben door de doop met Hem begraven en opgewekt, daarom wandel ik in een
nieuw leven. (Col. 2:12; Rom. 6:4)
Ik dien nu in de nieuwheid van Geest en niet in de oudheid van de letter. (Rom.
7:6)
Ik wil in de liefde blijven en daarom heb ik vrijmoedigheid op de dag van het
oordeel; want zoals Hij is, zo ben ik ook in deze wereld. (1Joh. 4:16,17)
Ik ben overvloedig in geloof, in woord, in kennis, in ijver en in liefde. (2Cor. 8:7)
Ik wandel in het vlees, maar ik strijd niet naar het vlees. De wapens van mijn strijd
zijn niet vleselijk, maar krachtig door God om bolwerken te vernietigen. Met deze
vernietigen we redeneringen en alles wat zich tegen de kennis van God verheft, en
nemen we elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid aan Christus. (2 Cor.
10:3-5)
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24.

God heeft mij de Geest van wijsheid en openbaring gegeven, Hij heeft mij
gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. (Ef. 1:3,17)

25.

De ogen van mijn hart zijn verlicht om te weten wat de hoop van Zijn roeping is en
te kennen de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen. (Ef. 1:18)
Ik weet dat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht werkt in mij omdat ik
geloof overeenkomstig de werking van Zijn macht. (Ef. 1:19)
Het is dezelfde kracht die God gebruikte toen Hij Jezus uit de dood opwekte en
aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid,
macht, heerschappij, kracht en boven alles wat genoemd wordt. (Ef. 1:19-21)
God heeft alles onder Jezus’ voeten geplaatst, en Hij heeft Hem als Hoofd over alle
dingen gegeven aan de Gemeente. (Ef. 1:22).
Alles wat een naam heeft moet buigen als ik de Naam gebruik die boven alle
namen staat. (Fil. 2:9-10)
Ik ben Zijn lichaam, vol van Hem die alles in allen volmaakt. (Ef. 1:23)

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

Jezus is het einddoel van de wet, tot mijn rechtvaardigheid omdat ik geloof. (Rom.
10:4)
En de gerechtigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Nabij mij is het woord, in
mijn mond en in mijn hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.
(Rom. 10:6-9).
Ik belijd met mijn mond dat Jezus Heer is en ik geloof dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt en dat ik gered ben. (Rom. 10:9)
Ik leef onder een beter Verbond met betere beloften. (Heb. 8:6)
Ik ben een discipel van Jezus. (Joh. 8:31)
Hij heeft Zijn wetten in mijn hart gegeven. Ik ken de Heer. (Heb 10:16)
Hij is mijn God en ik ben Zijn kind. Ik wandel met Hem en Hij wandelt met mij. (Col
2:6; 2 Cor 6:16)
Hij noemt mij Zijn kind en ik noem Hem mijn Vader. (Rom. 8:14-17)
Het Nieuwe Verbond is nu geldig en het Oude Verbond is voorbij. (Rom. 8:2; Heb
10:9)
Jezus is mijn Hogepriester. Het Nieuwe Verbond heeft Hij met Zijn bloed en Zijn
lichaam tot stand gebracht. Zijn bloed is beter dan het bloed van stieren en
bokken. Zijn bloed heeft eeuwige verlossing teweeg gebracht. Zijn bloed heeft
mijn zonde weggewassen en Hij zal mij er nooit meer mee confronteren, omdat Hij
mijn zonde niet meer gedenkt. (Heb. 9:11-14, 26, 28; 10:17)
De wet was een schaduw van de toekomstige dingen, die echter door niemand
kon worden vervuld. Door het bloed van Christus ben ik voor eens en voor altijd
geheiligd. Het heeft mij voor ALTIJD volmaakt gemaakt. (Heb. 10:1,14)
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42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.

Ik ben geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en
voor altijd. (Heb. 10:10)
Jezus heeft Zich aan de rechterhand van God gezet en wacht sindsdien tot Zijn
vijanden als voetenbank voor Zijn voeten worden neergelegd. (Heb. 10:12-13)
Zijn vijanden zijn onder Zijn voeten gesteld. Ik behoor tot Zijn lichaam, de vijanden
zijn daarom ook onder mijn voeten. (Ef. 1:21-23)
Door Zijn offer heeft Hij hen die geheiligd zijn voor altijd volmaakt gemaakt. (Heb.
10:1,14)
Ik nader met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Mijn hart is
gereinigd van een slecht geweten. (Heb. 10:22)
Ik zorg voor anderen. Ik moedig hen aan om lief te hebben en goede werken te
verrichten. (Heb. 10:24)
Ik kom vaak samen met de heiligen. (Heb. 10:25)
Ik weet dat niemand gerechtvaardigd wordt door werken van de wet, maar door
het geloof in Jezus Christus. Ik ben gerechtvaardigd door het geloof in Jezus
Christus. (Gal. 2:16)
Ik stierf voor de wet om voor God te leven. (Gal. 2:19)
Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, maar niet meer ikzelf, maar Christus
leeft in mij. Het leven dat ik in het vlees leef, leef ik in geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en Zich voor mij gegeven heeft. (Gal. 2:20)
Ik heb de Geest ontvangen door de prediking van het geloof en niet door werken
van de wet. (Gal. 3:2;5)
Ik ben begonnen in de Geest, en ik zal in de Geest blijven. (Gal. 3:3)
Ik leef in geloof. (Gal. 2:20)
Jezus verloste mij van de vloek van de wet door een vloek te worden voor mij.
(Gal. 3:13)
De zegen van Abraham is mij door Jezus Christus ten deel gevallen. Ik heb de
belofte van de Geest ontvangen door het geloof. (Gal. 3:14)
De beloften werden aan Abraham en Jezus toegezegd. Niet veel nakomelingen,
maar één nakomeling: Christus. Ik ben in Christus, dus ik ben uit hetzelfde Zaad als
aan wie de belofte werd gedaan. (Gal. 3:16)
Ik behoor bij Jezus, daarom ben ik een afstammeling van Abraham. (Gal. 3:29)
Ik ben erfgenaam. Ik ben in de Heer van alle heren. ( Gal. 3:29)
Ik ben een mede-erfgenaam met Christus. Wat Jezus geërfd heeft, heb ik ook
geërfd. Niet een deel ervan, alles. Alles wat Jezus heeft, heb ik; zoals Hij is, ben ik
ook in deze wereld. (Gal. 4:7; 1Joh. 4:17)
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61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.
77.

Ik ben een zoon, geen slaaf. Omdat ik een zoon ben, heeft God de Geest van Zijn
Zoon in mijn hart uitgezonden zodat ik kan zeggen: "Abba, Vader ". (Gal. 4:6)
Ik sta boven de zwakke en ellendige krachten van deze wereld. Zij zijn onder mijn
voeten omdat ik in Christus ben en Hij in mij. Als de wereld mij aanneemt, neemt
zij Degene aan die mij heeft gestuurd. (Gal. 4:9)
Ik sta stevig in de vrijheid en zal mij niet opnieuw een juk van slavernij laten
opleggen. (Gal. 5:1)
Want in Christus Jezus zijn er geen besnedenen of onbesnedenen, maar het geloof
dat werkt door liefde. (Gal. 5:6)
Ik vervul de wet omdat ik mijn naaste liefheb als mijzelf. (Gal. 5:14)
Ik wandel in de Geest en niet in het vlees. Ik wandel in de Geest en vervul de wil
van de Geest en niet de begeerten van het vlees. (Gal. 5:16)
Ik word geleid door de Geest en ben daarom niet meer onder de wet. (Gal. 5:18)
Ik ben erfgenaam van het Koninkrijk van God. (Jak. 2:5; Rom. 8:17)
Ik heb de vrucht van de Geest. (Gal. 5:22)
Ik strek mij uit om te wandelen in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Gal. 5:22-23)
Ik hoor bij Jezus en heb het vlees met alle begeerten en hartstochten gekruisigd. Ik
leef in de Geest en wandel in de Geest. Hij woont in mij en wandelt in mij. (Gal.
5:24-25)
De Geest brengt alles wat Jezus zei, bij mij in herinnering. Hij leidt mij in alle
waarheid en ik wandel in waarheid. (Joh. 14:26; 16:13)
Johannes de Doper was de grootste van de profeten, maar de kleinste in het
Koninkrijk van God is groter dan Johannes. Ik ben in het Koninkrijk van God, dus ik
ben groter dan Johannes de Doper. (Luk. 7:28)
Want de liefde van God is door de Heilige Geest in mijn hart uitgestort. Hij is de
Geest van liefde en Hij leeft in mij, daarom heb ik de liefde. (Rom. 5:5; 1 Joh. 4:816)
Ik ben geduldig. Ik ben vriendelijk. Ik ben niet jaloers. Ik maak mezelf niet groot. Ik
blaas mezelf niet op. Ik ben niet onbeleefd. Ik ben niet egoïstisch. Ik laat me niet
gemakkelijk provoceren. Ik denk niet slecht van anderen. Ik verheug me niet over
onrechtvaardigheid. Ik ben blij met de waarheid . Ik kan alles aan. Ik geloof alles. Ik
hoop alles. Ik zal alles verdragen. Ik faal nooit, want de liefde faalt nooit, dit is
hetgeen waar ik mij naar uitstrek. (1 Cor. 13:4-8)
Toen ik een kind was, sprak en dacht ik als een kind. Maar nu heb ik alle kinderlijke
dingen afgelegd. (1Cor. 13:11)
Ik denk na over de goede dingen, de heilige dingen, de zuivere dingen. Ik denk na
over dingen die lof verdienen. (Fil 4:8)
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78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.
89.
90.

Ik ben om niets gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Jezus
Christus is. (Rom. 3:24)
Er is dus GEEN verdoemenis voor mij omdat ik in Jezus Christus ben. Ik wandel
niet naar het vlees, ik wandel naar de Geest. (Rom. 8:1)
De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij bevrijd van de wet
van de zonde en de dood. (Rom. 8:2)
Niets kan mij scheiden van de liefde van God die in Jezus Christus is. (Rom. 8:39)
Ik ben geheiligd in Christus en geroepen om een heilige te zijn. (1 Cor. 1:2)
Ik ben in Christus, die voor mij tot wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en verlossing
geworden is. (1Cor. 1:30)
God heeft mij gesterkt en gezalfd. Hij heeft mij in de nieuwe positie als Zijn zoon
geplaatst. (2Cor. 1:21)
God zij dank, die mij altijd doet zegevieren in Christus. Hij doet mij Zijn kennis
verkondigen waar ik ook ga. (2Cor. 2:14)
God heeft mij in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemelse
gewesten. (Ef. 1:3)
God heeft mij in Jezus samen met alle anderen die in Hem geloven, verenigd. God
heeft Jezus uit de dood opgewekt om met Hem in de hemelse gewesten te zitten.
En Hij heeft mij gemaakt om samen met Christus Jezus in de hemelse gewesten te
zitten. (Ef. 2:6)
Ik ben Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen,
werken die bereid zijn door God, opdat ik daarin zou wandelen. (Ef. 2:10)
Ik ben niet langer ver van God verwijderd. Door het bloed van Christus ben ik nu
dichtbij gekomen. (Ef. 2:13)
Ik laat de gedachten van Christus in mij wonen. Ik heb het denken van Christus.
Zijn Geest woont in alle wijsheid overvloedig in mij . (1 Cor. 2:16; Col. 3:16)

91.
92.
93.
94.
95.

Ik ben standvastig in mijn geloof in Christus. (1 Pet. 5:9)
Ik geef dank in alle dingen, want dit is de wil van God voor mij. (1Thes. 5:18)
Ik heb veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. (1Tim. 3:13)
Ik heb de belofte van het leven dat in Jezus Christus is. (2Tim. 1:1)
God heeft mij gered. Hij heeft mij met een heilige roeping geroepen. Het was niet
vanwege mijn werken dat Hij mij geroepen heeft, maar overeenkomstig Zijn eigen
voornemen en op grond van Zijn genade die ons in Christus Jezus gegeven is,
voordat de wereld bestond. (2Tim. 1:9)

96.

Ik houd vast aan het voorbeeld van de gezonde woorden (dezelfde woorden die ik
van Paulus hoorde) in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. (2 Tim. 1:13)
Ik ben sterk in de genade die in Jezus Christus is. (2 Tim. 2:1)

97.
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98.

Ik verdraag alle dingen ter wille van de uitverkorenen, zodat ook zij de verlossing
behalen, die in Christus Jezus met eeuwige heerlijkheid is. (2 Tim. 2:10)
99. Ik heb het Woord van God, dat de kracht heeft om mij wijs te maken, eigen
gemaakt, zodat ik door het geloof, dat in Jezus Christus is, gered word. (2 Tim.
3:15)
100. Ik vertrouw er voortdurend op dat door Jezus Christus de goede werken in mij
voltooid zullen worden. (Fil. 1:6)

