Wie ben ik?
We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit de ervaringen die in ons dagelijks leven spelen;
uit wat we doen, hebben en zijn. Maar dit is vaak niet bevredigend en geeft ons geen voldoening,
waardoor we verder blijven zoeken. Daarnaast zorgt het ervoor dat ons leven met ups en downs
verloopt. Het doel van deze bijbelstudie is nadenken over waar jij je identiteit vandaan haalt en
bovenal wat een identiteit in Jezus betekent.
Identiteit
Bedenk in stilte voor jezelf zo concreet mogelijk waar jij je identiteit op dit moment vandaan haalt.
Geef hierbij antwoord op de volgende vragen:
· Wat is onmisbaar in jouw leven?
· Waaraan geef jij (buitensporig) veel energie/tijd/aandacht/geld uit?
· Over welke dingen in je leven mag niet iets negatiefs gezegd worden?
· Hoe zou je willen dat anderen je zien?
Vertel elkaar kort wat je op de bovenstaande vragen geantwoord hebt en reageer op elkaar nadat
iedereen dit heeft gepresenteerd. Herken je dingen bij elkaar?
Lees met elkaar wat Henri Nouwen en Jos Douma hierover zeggen in hun preken en boeken en lees
vervolgens Filippenzen 3:1-21.
Henri Nouwen en Jos Douma
‘Mensen zijn veelal op zoek naar het antwoord op de vraag: wie ben ik? Het antwoord dat wij van
nature vinden luidt vaak als volgt: ik ben wat ik doe (of gedaan heb); ik ben wat anderen over mij
zeggen of ik ben wat ik heb. Dit is allemaal echter zeer fragiel: als iemand iets negatiefs zegt, of als
je rijkdom vergaat, dan voel je je minder. Als alles goed lijkt te gaan, dan voel je goed. Dan ben je
iemand. Je zwabbert heen en weer tussen je goed voelen en je minderwaardig voelen. Toch
proberen we zoveel mogelijk boven de lijn te blijven en te overleven, echter dit kost ons veel
energie. En uiteindelijk zullen we allemaal sterven en is dood echt dood. Niemand praat meer over
je, je hebt niets meer, je kunt niets meer doen. Je verliest het allemaal. Het eindigt in niets. Jezus
laat gedurende de verzoekingen in de woestijn zien dat het een leugen is dat we zijn wat we hebben,
doen of over ons gezegd wordt. ‘Nee’, zegt Jezus: 7 ‘wij zijn Gods geliefde kinderen, nog voordat
we iets kunnen doen.’ Jezus hield vast aan die waarheid en voor Hem maakte het dan ook niet uit of
mensen positief over Hem praten of Hij rijk was en of Hij goede dingen deed. Nee, Hij was een
geliefd kind, omdát Hij een geliefd kind was. En dit geldt ook voor ons! Deze ontdekking zal ervoor
zorgen dat alles wat we doen wordt gevoed vanuit de wetenschap dat wij geliefd zijn. En als we
daarin gaan geloven, dan wordt die cirkel van die wetenschap steeds groter, tot het ons hele leven
zal voeden.
En dan maken de andere drie punten onze identiteit niet meer. Als je je gekwetst voelt of verloren,
mag je in de gedachte gaan staan dat je hoe dan ook een geliefd kind van God bent. Dan kun je vrij
leven en van anderen houden. Er is echter maar één manier waarop we onze identiteit in Jezus en
als geliefd kind kunnen vinden: niet door hard werken, maar door te kijken naar Gods enige Zoon,
Jezus. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer
door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Kor 3:18) Tegelijk is
het belangrijk in gedachten te houden dat dit niet van de ene op de andere dag gebeurt, maar steeds
meer en meer; het is een groeiproces, wat voeding nodig heeft vanuit de Bijbel, vanuit gebed en tijd
met God en door anderen heen.’

Lees nu met elkaar Filippenzen 3:1-21 en beantwoord de volgende vragen:
-Wat is de kern van wat Paulus zegt?
-Welke tegenstelling schetst Paulus hier? Wat houdt ‘leven als vijand van het kruis’ in? Herken je je
hierin? En wat houdt ‘leven met God’ in?
-Met wie identificeer je je het meest, met Paulus of met de Filippenzen? Waarom?
-Wat zou de reactie van de Filippenzen geweest zijn? Wat is jouw reactie hierop?

