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MIJN IDENTITEIT
IN CHRISTUS
KAN ONTWIKKELEN

INLEIDING
Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig om de leugens
over ons oude leven in te ruilen voor de waarheid wie we zijn in Christus. In dit
dagboek onderzoeken we per dag een van de zeven leugens die we onszelf
vertellen en vervangen we ze stuk voor stuk door zeven waarheden uit het Woord
van God. De waarheid hoe God over mij denkt!
Om een blijvende verandering in mijn leven te realiseren is het belangrijk om te leren
bedenken hoe God over mij denkt! Hij heeft duur voor mij betaald om mij vrij te
kopen van de zonde en de dood en mij een NIEUW LEVEN te geven. Ik wil daarom
leren hardop uit te spreken hoe God over mij denkt. Gods Woord heeft kracht maar
ook mijn dagelijkse woorden hebben kracht. Ik wil daarom leren te zeggen wat God
over mij zegt! God zegt over Zijn Woord in GNB Jesaja 55:11 Zo is het ook met het
woord dat mijn mond verlaat. Het keert pas terug als het zijn doel heeft bereikt, mijn
wil heeft uitgevoerd, zijn taak heeft volbracht.’
Gods Woord is een tweesnijdend zwaard lezen we in HB Hebreeën 4:12 Want het
woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend
zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken.
Het ontleedt de verlangens en de gedachten van de mens.

WAT DOET HET LEZEN EN UITSPREKEN VAN GODS WOORD?
1.

WE VERWACHTEN VERANDERING > God wil een verandering, een
vernieuwing in ons leven geven!

2.

LEES EN SPREEK DAAROM GODS WOORD > Gods Woord is Gods zaad!

3.

DAARDOOR ONTVANGEN WE KENNIS > We komen dingen te weten die
we tevoren niet (meer?) wisten

4.

GODS WOORD GENEREERT GELOOF > Een bovennatuurlijk iets in ons
leven wat echt werkt in onze geest!

5.

DAARDOOR KUNNEN WE EEN GELOVIG GEBED UITSPREKEN >
IN GELOOF ACCEPTEREN WAT GOD OVER ONS ZEGT EN ZIJN NIEUWE
NATUUR – ZIJN GEEST - ONTVANGEN!

6.

HET RESULTAAT: GELOOF WERKT UIT IN ERVARING > Er gebeurt wat;
verandering en vernieuwing!

EEN NIEUWE MANIER VAN DENKEN ONTWIKKELEN
Dat is nodig om de oude ingeslepen gedachten en patronen van vroeger te
vervangen in mijn leven. Het lezen en belijden van Gods Woord zal een geestelijke
verandering in mijn leven teweeg brengen, een nieuwe manier van denken
realiseren. HB Romeinen 12:2 U moet niet worden als de mensen die zich niets van
God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan
kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

OPDRACHT VOOR DE KOMENDE ZEVEN DAGEN
Onderzoek dagelijks een aantal leugens die je dagelijks belagen. Stel jezelf de
vraag: geloof ik nog in deze leugen? Zoek dan de Bijbelteksten op voor die dag en
schrijf deze op. Lees deze hardop voor, citeer ze en dank God dat Zijn Woord deze
waarheid over jou bevestigt, of je het nu voelt of niet. Als je dit op deze wijze drie
weken lang doet, zal je zelf ontdekken dat je verandert, omdat je door de ogen van
God naar jezelf leert kijken.
Je kunt in de 2e en 3e week ook een andere vertaling gebruiken en de tekst op de
lege linker bladzijde te noteren. Zo verkrijg je een dieper inzicht in Gods Woord.
Schrijf ook op wat je persoonlijk aansprak.

EEN NIEUWE SCHEPPING
Schrijf hieronder op wat je graag wil en/of hoe je dit ziet.
NBV 2 Corinthiërs 5:17
Daarom ook is iemand

die één met Christus is,

een nieuwe schepping.

Het oude is voorbij,

het nieuwe is gekomen.

DAG 1 – MIJN NIEUWE FAMILIE
LEUGEN
"Ik ben niet waardevol tenzij ik mij geliefd en geaccepteerd voel door mijn familie en
de andere belangrijke mensen in mijn leven."
WAARHEID
Ik ben waardevol omdat God mij uitgekozen heeft, duur voor mij betaald heeft door
Zijn Zoon Jezus aan het kruis te laten sterven en omdat ik zijn nieuwe familie, de
Gemeente, geplaatst ben waar ik onvoorwaardelijk word bemind en geaccepteerd
door God.


Ik ben door God uitverkoren. Noteer en citeer Efeziërs 1:4



Ik ben door God geadopteerd als Zijn kind. Noteer en citeer Efeziërs 1:4-5



Ik ben een kind van God. Noteer en citeer Johannes 1:12



Ik ben opnieuw geboren. Noteer en citeer 1Petrus 1:23



Ik ben opgenomen in Gods huisgezin. Noteer en citeer Romeinen 8:15-16.

DAG 2 – MIJN NIEUWE KENMERKEN
LEUGEN
"Ik zal nooit het gevoel hebben om waardevol te zijn, want zo ben ik nu eenmaal
geboren en opgegroeid. Ik kan niet veranderen".
WAARHEID
“Ik heb van een NIEUW LEVEN ontvangen met Gods kenmerken. Omdat Hij mijn
Vader is en ik Zijn kind ben en Hij mij Zijn Geest gegeven heeft, ben ik van binnen
veranderd en heb ik daardoor nieuwe eigenschappen in mijn leen ontvangen.


Ik ben een nieuwe schepping geworden. Schrijf en citeer 2Korintiërs 5:17.



Ik heb een nieuwe natuur ontvangen. Schrijf en citeer Kolossenzen 2:11.



Ik heb een nieuw hart ontvangen. Noteer en citeer Ezechiël 36:26.



Ik heb een nieuwe geest. Noteer en citeer Ezechiël 36:27.



Ik heb een vernieuwd denken ontvangen. Noteer en citeer 1Korintiërs 2:16.

DAG 3 - MIJN NIEUWE KLEDING
LEUGEN
“Ik voel mij niet waardevol omdat ik niet in de juiste buurt woon, de juiste auto rijd en
de juiste kleding draag of er uit zie zoals ik graag zou willen".
WAARHEID
Ik voel mij waardevol want van God heeft mij een nieuwe residentie in Gods
koninkrijk gegeven en de nieuwe bekleding van Christus.


Ik ben bekleed met Christus. Noteer en citeer Galaten 3:27.



Ik ben in Christus gedoopt. Noteer en citeer Romeinen 6:4.



Ik ben verborgen en beschermd in Christus. Noteer en citeer Kolossenzen 3:3.



Ik ben verzegeld met de Geest van Christus. Noteer en citeer Efeziërs 1:13-14.



Ik heb de volledige wapenrusting van God ontvangen om aan te trekken. Noeteer
en citeer Efeziërs 6:13-17

DAG 4 – MIJN NIEUWE LEVEN
LEUGEN
"Mijn leven heeft geen waarde en is geruïneerd omdat ik zo veel foute dingen in mijn
leven gedaan heb”.
WAARHEID
Ik heb een nieuw waardegevoel van God ontvangen, want ik ben opnieuw bekleed in
Jezus Christus.


Ik ben verlost. Noteer en citeer Efeziërs 1:7.



Ik ben gewassen. Noteer en citeer 1Korintiërs 6:11.



Ik ben gereinigd. Noteer en citeer 1Johannes 1:7.



Ik ben gerechtvaardigd. Noteer en citeer Romeinen 5:1.



Ik ben geheiligd. Noteer en citeer 1Korintiërs 6:11.

DAG 5 – MIJN NIEUWE ZIJN
LEUGEN
"Mijn leven is pas waardevol als ik er net zo goed uitzie als die anderen”.
WAARHEID
Ik heb een door God gegeven waarde, zelfs al ben ik in het verleden gestruikeld en
zelfs nog kan struikelen in de toekomst. Door Zijn bekleding heeft mij een nieuw
uiterlijk gegeven wat van binnen uit gegenereerd wordt.


Ik ben helemaal geaccepteerd door Christus. Noteer en citeer Romeinen 15:7



Ik ben totaal onschuldig voor Christus. Noteer en citeer Kolossenzen 1:22.



Ik ben helemaal gerechtvaardigd in Christus. Noteer en citeer 2Korintiërs 5:21



Ik ben helemaal compleet in Christus. Noteer en citeer Kolossenzen 2:9-10.



Ik ben helemaal perfect door wat Christus in mij gedaan heeft. Noteer en citeer
Hebreeën 10:14.

DAG 6 - MIJN NIEUWE VRIJHEID
LEUGEN
"Mijn leven heeft geen waarde, omdat gefaald heb en ik het verdien om gestraft te
worden".
WAARHEID
Ik heb een van God ontvangen eigenwaarde die niet gebaseerd is op mijn prestaties
in het verleden, maar op Christus die in mij leeft en die mij bevrijd heeft van het
oordeel.


Ik ben vrij van beschuldiging. Noteer en citeer Kolossenzen 1:22.



Ik ben vrij van veroordeling. Noteer en citeer Romeinen 8:1.



Ik ben vrij van de wet. Noteer en citeer Romeinen 7:4.



Ik ben vrij van zonden. Noteer en citeer Romeinen 6:11.



Ik ben vrij van Gods toorn. Noteer en citeer Romeinen 5:9.

DAG 7 – MIJN NIEUWE ERFENIS
LEUGEN
"Mijn leven heeft geen waarde als ik financieel niet succesvol ben en geen erfenis
kan nalaten voor mijn kinderen".
WAARHEID
Ik ben zeer waardevol voor God en zo ervaar ik dat ook omdat Hij mij ook een
nieuwe erfenis heeft gegeven die waardevast is en de beste ware en blijvende
betekenis van veiligheid en geborgenheid biedt die maar mogelijk is!


Ik ben een erfgenaam van God geworden. Noteer en citeer Galaten 4:7.



Ik heb alles geërfd om nu al goddelijk te kunnen leven. Noteer en citeer 2 Petrus
1:3.



Ik heb een goddelijke natuur geërfd. Noteer en citeer 2Petrus 1:4.



Ik heb elke geestelijke zegen geërfd. Noteer en citeer Efeziërs 1:3.



Ik heb eeuwige leven geërfd. Noteer en citeer Johannes 3:16.



Ik kan deze geestelijke erfenis ook aan mijn kinderen geven. Noteer en lees
Psalm 78:5-8

TOT SLOT – LEEF NAAR GODS VOORBEELD
Als jouw echte ik “Christus in jou” heeft ontvangen, dan zal de zichtbare buitenkant
het karakter van Christus door jou heen gaan weerspiegelen.
Dan zult u leven zoals de Heer het wil en altijd doen wat hij verlangt. En zo zult u
vrucht dragen in goed werk op allerlei gebied en zult u groeien in de kennis van God.
Ook vragen we dat u door zijn heerlijke kracht gesterkt mag worden om alles te
doorstaan en alles te verdragen. Breng met blijdschap dank aan de Vader, want hij
heeft u geschikt gemaakt om te delen in de erfenis die allen die hem toebehoren te
wachten staat in het rijk van het licht. Hij heeft ons onttrokken aan de macht van de
duisternis en ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem
weten wij onze bevrijding verzekerd en onze zonden vergeven. Christus is het beeld
van de onzichtbare God, hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping.
Want God heeft door hem alles geschapen in de hemel en op de aarde, het
zichtbare en het onzichtbare, zoals tronen en heerschappijen, overheden en
machten. Alles is door hem en voor hem geschapen.
(GNB Kolossenzen 1:10-16).
De Bijbel zegt in GNB Kolossenzen 1:15 Christus is het beeld van de onzichtbare
God.
Daarom, nu Jezus in jou leeft, zal Hij jou bekrachtigen en het mogelijk maken om het
beeld van God in jou te weerspiegelen. Dit is jouw ware identiteit!

