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Mijn identiteit in Christus:
positie & praktijk
Als je jezelf voorstelt aan iemand geef je meestal antwoord op de vraag ‘Wie ben je?’. Je vertelt over
je hobby’s, waar je woont, hoe oud je bent, wat je doet en ga zo maar door. Maar het is ook goed om
over de vraag ‘Waarom ben ik hier?’ na te denken. Je identiteit wordt immers bepaald door deze
vraag. In Johannes 4 staat het bekende verhaal over de Samaritaanse vrouw die bij de bron een
gesprek met Jezus krijgt over Levend Water:
Johannes 4 : 7 - 30
7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te
drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw
antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden
gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie
het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar
heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan
halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf
nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst
krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het
water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef
mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer
hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom
dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei
Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is
waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders
vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet
worden.’ 21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de
Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt
immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt
aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want
God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet
wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles
vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw
in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 28 De
vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is
iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit,
naar hem toe.
Deze vrouw is een ‘bron van levend water’ geworden. Ze is zo overtuigd van wat Jezus hier vertelt dat
ze het iedereen laat weten. Er staat hier dat Jezus het Levend Water is, maar zo zie je dus ook dat je
zelf een bron van levend water kan worden. Jezus vraagt haar om een gunst: water. En dan begint hij
over de vraag: wie ben jij? En nog geen uur later is ze de bron geworden: ‘Hij weet alles van me!’
Jezus veroordeelt haar niet en wil juist iets voor haar doen.
•

Wat zie je hier van de identiteit van de vrouw? Waar lag het aan dat haar identiteit
veranderde?

•

Welke gunst zou Jezus jou vragen? En wat wil je dat Jezus voor jou doet?

Positie & praktijk
Je kunt op twee manieren over je identiteit nadenken: door simpelweg naar jezelf te kijken en naar je
positie in Christus. Hieronder staan beide perspectieven uitgelegd.
Praktijk
Dit gaat over je afkomst, datgene wat je doet. Van wie ben je er een? Hoe zie jij jezelf? Ben je die
verlegen jongen of dat stoere meisje? Wat voor karakter heb je? Mensen vinden het vaak belangrijk
wat anderen van hen vinden.
•

Hoe ga jij om met wat anderen van jou vinden?

Positie in Christus
Dit is iets heel anders en heeft meer te maken met de vraag: wie bepaalt wie jij bent? Hoe ziet God
jou? God kan jou heel anders zien dan anderen. Hij heeft jou bedacht en houdt van je zoals je bent.
Het gaat dan niet meer om je afkomst of wat voor karakter je hebt. God kent ook jouw bestemming,
of misschien beter gezegd: je bedoeling, de reden dat je bestaat.
•

Bepaalt je bestemming jouw identiteit?

Als christenen zijn we geroepen om onze positie in Christus uit te stralen in de praktijk. God wil dat
we die twee zaken combineren. Maar dat is nog zo makkelijk niet. Hieronder staat een model met
vier types die elk op een verschillende manier naar praktijk en positie beleven, namelijk als kind,
zoon, tobber of knecht.
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HANS BIJBELMANS (KIND, LINKSBOVEN)
God is dol op mij. Ik ben een verlost kind van God. Maar ik ben een toeschouwer van mijn eigen
leven. Ik houd de hand van God vast en hij mag mij leiden. Ik weet niet zo goed hoe ik Christus aan
anderen moet laten zien. Ik weet wat mijn positie in Christus is, maar ik vind het lastig om dat in de
praktijk te laten zien. Mijn praktijk en mijn positie hebben weinig met elkaar te maken.

GERDIEN IN DE GLORIE (TOBBER, LINKSONDER)
Ik geniet, denkt mijn omgeving. Ondertussen worstel ik met een gevoel van schuld en onzekerheid. Ik
verstop me graag achter vrolijkheid. Dat heeft succes en mensen waarderen mij. Maar ik weet dat ik
mij niet voor God kan verstoppen. Dus ik ga maar veel bidden. Ik doe in de glorie, maar ik ben
eigenlijk een tobber. Ik heb nog niet ontdekt wat mijn positie in Christus is. Mijn praktijk is er dus ook
niet mee in overeenstemming. Ik ben mijn positie in Christus nog aan het zoeken. Ik geloof wel in
God, maar ik durf nog niet in de positie te staan die Hij voor mij heeft klaargelegd. Dus in de praktijk
doe ik mij eigenlijk anders voor dan dat ik werkelijk ben.
JAN VUUR UIT SLOF (KNECHT , RECHTSONDER)
Ik weet dat ik een kind van God ben, maar ik gedraag mij als een knecht. Ik loop het vuur voor de
Heer uit de sloffen. Ik doe dus erg mijn best om de Heer te dienen. Mensen vinden het gaaf wat ik
allemaal wel niet doe voor de Heer. Mijn gedrag, de praktijk, wordt het etiket dat anderen op mij
plakken en dat bepaalt mijn identiteit. Dus mijn praktijk is hoog, maar ik ken mijn positie nog niet.
SLOERIE VAN SICHAR (ZOON, RECHTSBOVEN)
Door Jezus kreeg de Samaritaanse vrouw een nieuwe positie en haar praktijk veranderde ook gelijk. Ik
ben eigenlijk net als deze vrouw uit Sichar. Ik ken mijn positie in Christus en mijn praktijk past daarbij.
Mijn positie en praktijk zijn met elkaar in balans. Ik weet dat God mijn bestemming ziet en dat ik kind
van God mag zijn. Ik weet dat hij een plan met mij heeft en ik kan dit in de praktijk ook laten zien aan
anderen. Ik weet dat ik mooie dingen kan doen en dat ik stappen mag zetten.
•
•
•
•

In welke van de vier typetjes herken jij jezelf en waarom?
Wil je nog meer groeien? Hoe denk je dat je kan groeien in je geloof?
Wat zijn jouw belemmeringen en hoe ga je daarmee om?
Wat voor unieke eigenschappen heeft God in je gelegd? En wat kun je hiermee voor anderen
betekenen?

God wil met jou omgaan alsof je zijn zoon of dochter bent. Als je denkt dat je niks bent, helpt God je
om te zien wat je bestemming is. God kijkt niet naar je afkomst, maar hij begint bij je positie! Als je
het moeilijk hebt, pakt hij je hand even vast en hij veroordeelt je nooit. Je kan bij God komen via
Jezus. En hoe je bij Jezus komt, maakt helemaal niet uit! God is altijd bereid om een omweg met ons
te gaan.
•
•
•

Stelling: aan Gods hand kan ik geen verkeerde keuzes maken.
Hoe vind je de balans tussen rust vinden bij God en de dingen die God van je vraagt?
Heb je wel eens aan iemand gevraagd: wat beteken ik voor jou?

