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Dit boek komt in opstand tegen alle zenuwen die door je lijf gieren 
omdat je bang bent dat je misschien nooit helemaal aan de verwachtin-
gen zult voldoen (of zelfs nog eens plat op je gezicht zult gaan). 

Het helpt je de kwellende gedachte van je af te schudden dat je onder-
gewaardeerd wordt (of compleet vergeten). 

Het biedt je een medicijn tegen de tic die jou ertoe drijft om jezelf op te 
vreten van schaamte als je anderen ziet die het beter doen dan jij. 

Nee, je hoeft niet met je hoofd op televisie te verschijnen om er zeker 
van te zijn dat je in beeld bent. Er zijn ook geen honderdduizend sms’jes 
nodig om je ervan te overtuigen dat je wel degelijk bestaat. Als je jouw 
focus op Jezus richt gaan je ogen open voor wie je eigenlijk echt kunt 
worden. Zijn bevestiging kan dieper doordringen in je gemoed dan 
internetinvloed, ethercommunicatie, alcohol of de kus van een geliefde. 
Want… mensen worden meestal wat de belangrijkste persoon in hun 
leven zegt. 

Jij bent gewild, geliefd, 
bevoorrecht

VOORWOORD
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Er waren kerels die nooit verder gekeken hadden dan hun eigen dorp, 
strand, binnenzee. Vissers waren het, met een accent en gekloofde han-
den van het netten boeten. Een man kwam langs die wel met hen wilde 
eten. Het was Jezus, die zei: ‘Vissers van mensen zal Ik jullie maken’. 
Deze mannen veroverden de wereld.

Nu ben jij aan de beurt om door Jezus aangesproken te worden. Kijk 
met me mee, de uren die je in dit boek duikt, wat Jezus teweeg kan 
brengen als zijn genade vrij spel krijgt. 
Jouw lot waarin je met je onhebbelijkheden gevangen blijft zitten tot je 
een ons weegt, wordt doorbroken. De aap op je rug die je influistert wat 
je vooral niet bent, krijgt een schop onder z’n achterste. Het isolement 
dat je met duistere ogen staat aan te gapen, wordt ingeruild voor een 
warm gezinsverband. 
Je wordt van binnen naar buiten aangepakt als Jezus op jou in mag pra-
ten. In zijn aanwezigheid ontvang je de ontspanning die de voorwaarde 
is om op te bloeien tot de mens die God heeft uitgedacht. Je wordt een 
nieuw persoon met hemels DNA.

Jazeker, wat Hem betreft ben je gewild, geliefd, bevoorrecht.

Dit boek is ontstaan uit jarenlange observatie en studie van de Bijbel, 
prediking, lesgeven, schrijven en tekenen over de betekenis van Jezus 
voor onze identiteit. De tekeningen zijn gedachtespinsels die op hun 
eigen manier inspireren. Leg het boek gerust weg als je even genoeg 
hebt gelezen. God spreekt en zegent op zijn tijd. Relax; neem de tijd!

Tip bij het lezen van dit boek – lees ook Psalm 139 (leestijd 2 minuten), 
Johannes (92 minuten), Romeinen 1-8 (23 minuten), Galaten (17 minu-
ten), Efeziërs (13 minuten).
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Vertel me wie jij bent

Weet je wel hoe bevoorrecht je bent als je in het leven staat met zeker-
heid over jezelf? Wat een kracht je bezit als je weet dat God jou als zijn 
kind nooit loslaat? En wat een zegen het is als je van jezelf kunt houden 
omdat je voortdurend liefde ontvangt van God de Vader? 
Je boft als je vrede hebt met jezelf. Omdat je dan niet met een gapend 
gebrek aan liefde rondloopt, ben je in staat om veel voor anderen te 
betekenen. Daar heeft onze omgeving schreeuwende behoefte aan. 

Maar meestal ben je helemaal niet zo zeker van jezelf. De vraag wie je 
bent is ook niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Soms lijkt het net als-
of je in een te krappe jas geboren bent: je hebt het gevoel dat je uiterlijk 
niet past bij je innerlijk. Het kan ook zijn dat de lucht die je inademt niet 
die frisse energie geeft waarnaar je verlangt; je omgeving is bedompt, 
je familie, relaties, studie of werk verstikken je soms.

Leven – laat me leven, laat me leven wie ik ben! 

Maar wie ben jij eigenlijk? 

1
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Eerst even over Jan
En wie is Jan? Ken je Jan? Als Jan in de spiegel kijkt, vraagt-ie zich 
altijd af: wie-is-die-Jan? 
Is hij degene die mensen zeggen dat hij is? Hij doet er zijn stinkende 
best voor, maar leuk is het niet om altijd maar aan de verwachtingen 
van anderen te moeten voldoen.
Is hij dan degene die hij zelf droomt te zijn? Pfff, je moest eens weten 
hoe vaak hij zichzelf vies tegenvalt. Of is hij degene die door God werd 
geschapen? Maar hoe kan hij weten wat God van hem kan maken?
Dat gevoel een vreemde voor zichzelf te zijn begon bij hem trouwens 
al vroeg…

‘Hoor toch es wat ’n herrieschopper,’ zei de vrouw in het witte uni-
form. 
Zo werd het ventje verwelkomd: als herrieschopper. Goed, hij had zich 
nogal aangesteld toen ie tevoorschijn kwam – oorverdovend gekrijs, 
uitpuilende ogen, blauw aangelopen – maar ja, het was daarbinnen dan 
ook behoorlijk benauwd geweest. 
Z’n vader boog zich over ’m heen.
‘Het lijkt wel ’n oud mannetje, met al die rimpels.’
Oud mannetje, ja hoor, moest hij nodig zeggen. 
De proper-witte vrouw lachte. 
‘Hij heeft dan ook behoorlijk opgevouwen gezeten,’ antwoordde ze, 
alsof ze alles van hem af wist. 
De vader bleef turen.
‘Nee hè, hij heeft een spleetje in z’n neus.’
‘Wat zegt u nu? Laat zien!’ Ze duwde de vader weg en boog zich over 
het jochie. 
‘Een spleetje, net als bij mij,’ zei de vader, die de onderkant van z’n 
neus opduwde.
‘O, u liet me schrikken,’ antwoordde de vrouw, ‘ik dacht aan ’n hazenlip’. 
‘Hij lijkt op mij,’ zei de vader.
Nee toch. Fijn om te horen. Hier begon het al: hij was dus niet zichzelf, 
maar leek op z’n vader.
‘Wat is het geworden?’ riep de moeder. 
‘Een jongen, kijk maar, een blakend gezonde zoon; gefeliciteerd hoor,’ 
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zei de vrouw in het wit. Ze legde de baby op de buik van z’n moe-
der. Had ie even tijd om uit te puffen van alle ellende die over ’m was 
uitgestort. Hij was dus een herrieschopper, een oud mannetje met een 
spleetje in z’n neus dat op z’n vader leek en – gelukkig – ook nog een 
gezonde jongen. 
‘En hoe mag ons roze varkentje heten?’ vroeg de witte vrouw.
‘Zeg jij het maar lieve,’ zei de vader. 
Oeps! Het leek op een aardverschuiving toen de moeder naar adem hap-
te om te beginnen.
‘Johannes Gerardus Sebastiaan Alexander Maria,’ zei ze. 
‘Maar we noemen hem Jan,’ lachte de vader.
‘Prachtig – naar z’n vader dus,’ zei de melkwitte vrouw.
Aiaiai. De nieuwbakken wereldbewoner was dus een herrieschopperig 
oud mannetje, of eigenlijk een roze varkentje dat op z’n vader leek en 
genoemd werd naar z’n voorgeslacht. Was-ie dat? Wilde hij dat zijn? 
‘Hallo, ik ben Jan, aangenaam.’ 
‘Dag Jan – en, vertel es wie je écht bent?’
‘Tja, uhmmm…’

Being John Malkovich?
Wie heeft nooit nagedacht over een andere naam, een ander uiterlijk, 
een andere identiteit? Kon je maar eens een paar uur in iemand anders’ 
hoofd kruipen, een paar minuten desnoods, om te kijken hoe dat voelt 
en of dat misschien beter bij jou past. Nou, geloof het of niet, maar dat 
experiment is uitgevoerd: bij John Malkovich – in de film. 
Een mislukte poppenspeler krijgt een bijbaantje op de zeveneneenhalf-
de verdieping van een kantoorflat, verstopt tussen de zevende en acht-
ste verdieping, waar je je gebukt doorheen moet bewegen vanwege het 
gebrek aan hoogte. Craig, de poppenspeler, ontdekt achter een archief-
kast een deur die hem toegang geeft tot het hoofd van John Malkovich. 
Hij beleeft vijftien minuten lang wat deze acteur meemaakt; hij kijkt, 
voelt en denkt met z’n gastheer mee, totdat hij weer uit diens hoofd 
wordt gesmeten. De poppenspeler maakt met behulp van een vriendin 
van deze bizarre ontdekking een attractie: iedereen kan tegen betaling 
de metafysische poort betreden en een kwartier lang Malkovich zijn. 
Being John Malkovich is verontrustend en intrigerend tegelijk: hoe zou 
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het zijn als je in het lichaam van iemand anders kon leven; even iemand 
anders kon zijn?
Deze film is een opmerkelijke uiting van de verwarring die er in onze 
cultuur bestaat over onze persoonlijke identiteit. Sociologen zijn het 
erover eens: de meest gestelde vraag van jongeren is ‘Wie ben ik?’ – en 
volgens mij tobben ouderen daar niet minder over. 
Dat is misschien niet zo vreemd als het lijkt. Omdat je zoveel keuzes 
moet maken, word je gedwongen om te pas en te onpas over die vraag 
na te denken. Ga maar na wat er allemaal op je af komt. Welk cadeau 
wil je op je verjaardag krijgen als je alles al hebt? Welk profiel kies 
je halverwege je opleiding? Welke studie ga je volgen als je nog niet 
weet wat je kan? Welk beroep kies je straks? Waar ga je wonen? Wie 
wordt jouw levenspartner? Hoe ziet jouw vriendenkring eruit? Wie wil 
je zijn? Wat wil je uitstralen? Nou, nou, nou? Bij je kledingkeuze moet 
je je afvragen wat bij jou past. De spullen die je aanschaft moeten jouw 
imago versterken – maar welk imago?
Het lijkt alsof je een spiegel krijgt opgedrongen waarin je moet kijken 
en waar je steeds iemand anders in ziet. Jouw echte ik moet daar ook 
ergens aanwezig zijn, maar waar zit hij tussen al die beelden verborgen?

Te veel keus
Vorige generaties hadden het schijnbaar makkelijker. Er viel niet zoveel 
te kiezen – en al helemaal niet wie je wilde zijn. Je was gewoon wie je 
was en dat zou je je leven lang blijven. Was je een jongen, dan volgde je 
je vader op. Was je een meisje, dan werd je huisvrouw. Was je een bril-
lenjood, dan bleef je een brillenjood. En was je de dorpsgek, dan bleef 
je die gewoon de rest van je leven, punt uit. Je kledingkeuze bestond 
meestal uit de afdankertjes van oudere familieleden, die konden nog 
jarenlang mee. Trouwen deed je met iemand van dezelfde stand, uit 
dezelfde buurt en dezelfde kerk en altijd van het andere geslacht. En 
meestal bleef je wonen waar je familie woonde. Het was een leven zon-
der de verknipte beelden die ons leven tot een videoclip maken, zonder 
duizend-en-één keuzemogelijkheden.
Nu worden we gedwongen om ons voortdurend af te vragen wie we 
zijn. We zoeken onze eigen antwoorden en liefst ook nog een beetje 
houvast. 
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1 Ps. 139:1, 6

Het valt me op dat onder christenjongeren momenteel psalm 139 favo-
riet is. Ik vind het eigenlijk wel logisch dat ze voor deze psalm kiezen. 
Als je worstelt met de vraag wie je bent, is het fijn om te horen dat God 
het antwoord weet. En Hij weet het!

‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,’ lezen we. ‘Wonderlijk zoals u mij 
kent.’1

Psalm 139 draait om onze identiteit. Je krijgt een spiegel aangereikt 
waarin God jouw beeld vormt. Hij plaatst jouw DNA in hemels per-
spectief. Jij bent gewild, geliefd, bevoorrecht. 

Zin om in het volgende hoofdstuk dieper door te dringen in die woor-
den van God over jou?
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Je mag er zijn zoals je bent
- voor God

Wie ben jij? Het is helemaal niet zo gek om met die vraag te rade te 
gaan bij degene die jou gemaakt heeft. Misschien is dat zelfs wel de 
bedoeling van alle zoektochten die mensen maken naar zichzelf: dat je 
bij God moet uitkomen, als je bij je bestemming wilt komen. In ieder 
geval brengt Psalm 139 dat tot uitdrukking. 
‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij…’1

Hier spreekt iemand met uitroeptekens. David, de schrijver van Psalm 
139, weet het zeker: God kent hem. Hij heeft waarschijnlijk veel nage-
dacht over zichzelf. Hij was de jongste thuis. Een beetje aan z’n lot 
overgelaten. Z’n broers waren kanjers, strijdlustige soldaten, teamspe-
lers, doorkneed in hun vak. Eliab, Abinadab, Samma, en zo had je er 
nog een paar. David was een buitenbeentje, een herdersjongen, in z’n 
eentje op het veld. Wie was hij eigenlijk? Hij heeft ook veel nagedacht 
over God. Sterker nog: hij heeft geleerd om zijn vragen aan de Ene voor 
te leggen, dat zie je duidelijk in de psalmen die hij schreef. 

‘Wie ben ik? Weet U dat?’ 
En in dat gesprek met God heeft hij ontdekt waar hij houvast voor z’n 
identiteit moet zoeken. Hij hoeft niet zo zeker te zijn van zichzelf, als 

1 Ps. 139:1

2
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hij maar zeker is van God. Die kent hem. De spiegel die God hem aan-
reikt, is betrouwbaar. Zeker weten! 
Laat God maar zeggen wat Hij van mij vindt, lijkt David te zeggen. En 
wie ik zou moeten zijn. Belangrijker dan het antwoord op de vraag wie 
ik ben, is de zekerheid dat God weet wie ik ben. Ik mag erop vertrou-
wen dat Hij mij kent.

Hij weet het
‘U weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga 
ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u ver-
trouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.’2 
Leef je een gewoon gemiddeld leven, dan heb je na 75 jaar zo’n beetje 
25 jaar doorgebracht met slapen, ben je 10,5 jaar aan het werk geweest, 
was je 8,5 jaar onderweg, heb je 7,5 jaar televisie gekeken, ook zo’n 7,5 
jaar in je vrije tijd achter de computer gezeten, ben je 5,5 jaar aan het 
eten geweest, heb je 1,5 jaar geluierd en heb je 1,5 jaar besteed aan per-
soonlijke hygiëne. Verder ben je een jaar op zoek geweest naar je con-
tactlenzen, sleutels of andere irritante dingen, heb je een half jaar voor 
een vertraagde trein of in de file staan wachten, heb je drie maanden 
lang of iets meer gesport en ongeveer even lang je tanden gepoetst. 
En al die tijd was God erbij. Hij wist ervan. Hij hoorde alles wat je 
zei. Hij kende zelfs al die miljarden gedachten die bij je opkwamen 
tijdens het werk, op de wc, tussen je vrienden, in de file, op zoek naar 
je mobieltje. 
Maar moet je daar nu blij mee zijn? 
Het is niet leuk als je niet zeker weet of je God wel kunt vertrouwen. 
Dan is Hij zo’n Big Brother, zoals die voorkomt in het boek van George 
Orwell: een dictator die alles van je in de gaten houdt en die je net zo 
lang manipuleert tot je precies doet en denkt wat Hij wil, of je als een 
mug dooddrukt in de muur. 
Maar je gaat anders over Gods aanwezigheid denken als je leest dat Hij 
zo vertrouwd met je is omdat Hij van je houdt. Hij weet alles van je, 
ook je minder goede kanten, en tóch verbindt Hij zich met je. Hij kent 
je, doorgrondt je, doorziet je, maar niet om je af te wijzen – nee, Hij wil 
juist met je meeleven. 
God is bij jou. Je mag Hem vertrouwen. Als je dat moeilijk te begrijpen 

2 Ps.139:2-4 
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vindt, kijk dan eens naar Jezus. Hij heeft laten zien hoe God over 
ons denkt. 
Van Jezus lezen we dat Hij als Zoon van God in alle dingen aan ons 
gelijk geworden is. Dat Hij dezelfde gevoelens heeft doorgemaakt 
als wij. Dezelfde strijd, maar zonder toe te geven aan de zonde.3 
Hij zegt: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld’.4 
Zo is God. Zoals Jezus. Hij kent mij, voelt met mij mee en is bij 
mij, altijd. Daarom wil ik graag bij Hem zijn. Ik wil met Hem 
opstaan en naar bed gaan. Ook na 25 jaren slapen hoop ik met 
David te kunnen zeggen (vers 18): ‘Ontwaak ik, dan nog ben ik 
bij u!’

3 Hebr. 2:17, 18 4 Mat. 28:20 
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Hij legt zijn hand op jou
‘U omsluit mij, van achteren en van voren, u legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.’5 
Wonderlijk ja, vooral als je bedenkt hoe kwetsbaar wij zijn. Iemand 
steekt zijn hand naar je uit – je krimpt in elkaar. Je denkt aan die pijn-
lijke aanraking die nog steeds als een wond in je leven staat gedrukt. 
Maar dit handgebaar is anders. Troostend. Helend. Het is een hand die 
gewend is met wonden om te gaan, omdat Hij zelf werd verwond. Een 
hand die zegt: ‘Ik weet van jouw pijn, want Ik ken je’. Het is Jezus’ 
hand met het litteken, uitgestrekt om zich met jou te verbinden.
Oei, die uitgestoken hand. Wie duldt God in z’n buurt? Wie staat Hem 
toe dichtbij te komen? Weg! Blijf van me af! Laat me alleen met m’n 
herinneringen, m’n eigen pijn en schuld. Ik verstop me in m’n schaam-
te. Ik wil niet nog meer gekwetst worden. Laat me m’n eigen zin doen, 
ik weet tenminste wat ik aan mezelf heb. 
Je zou hem van je af willen slaan, die hand. 
Wat let je? Toe maar: God is zo vaak geslagen, als de Man die geslagen 
werd op zijn handen. We hebben Hem met z’n allen geslagen, aan een 
kruis. Daarom is het een wonder dat Hij toch steeds weer terugkomt 
met die uitgestoken hand. Mag Hij – tóch? 
Dat die hand in mijn leven aanwezig is, kan ik niet begrijpen, dat is 
mij te wonderlijk, daar kan ik niet bij. Maar Hij is erbij gekomen, bij 
mijn boosheid, mijn onbegrip, mijn onvermogen om Hem te kennen. 
Hij nam het initiatief, Hij strekte zijn hand uit. Hij liet me weten hoe 
goed Hij mij kent en hoeveel Hij toch – nee juíst van mij houdt.
Welke hand laat je toe? Het lijkt dwaas, maar je kunt Gods hand af-
wijzen. 

‘“Luister naar mij, mijn zoon,” zei de duivel terwijl hij zijn hand op 
mijn hoofd legde...’ Zo begint het verhaal Stilte van Edgar Allan Poe. 
Ook de duivel strekt zijn hand naar je uit, maar hij is een leugenaar en 
een mensenmoordenaar, leert de Bijbel, die zijn hand steeds nauwer om 
je nek spant, totdat hij je kan meesleuren de hel in. 
Gods hand is een liefdevolle, zegenende hand. Het is de uitgestoken 
hand van Gods genade. Hij geeft mij al het goeds wat Hij voor mij in petto 
heeft. Onder die hand word ik genezen, bloei ik op en mag ik worden wat 

5 Ps.139:5-6 
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Hij in mij ziet. Hij kent mij. Ik vertrouw Hem. Zijn aanraking is genoeg. 
Hij kent elke haar
‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, won-
derbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn 
ziel.’6 
Wat weet je van jezelf? Wie ben jij ? Kijk nog eens in de spiegel. Kan 
die antwoord geven? Kunnen jouw ouders vertellen wie jij bent? Je 
vrienden? Doe een DNA-test. Je zult ontdekken dat je een uniek exem-
plaar bent, maar wie je écht bent, kan alleen iemand vertellen die jou 
beter kent dan jij jezelf. 
God kan dat, omdat Hij jou geschapen heeft en van begin af aan met je 
meeleeft. Hij heeft je geweven in de buik van je moeder, geborduurd, 
staat er in de Statenvertaling. Cel voor cel, spier voor spier, haar voor 
haar – kun je je dat voorstellen? 
‘Alle haren op je hoofd heeft hij geteld,’ zegt Jezus – en wat Hij zegt is 
nooit flauwekul.7 God is zo groot dat Hij jouw complete geschiedenis 
kent en alle details van jouw bestaan, tot en met de kleinste onderdelen 
van jouw lijf. 
Ben je blij met het werkstuk dat Hij van jou gemaakt heeft?
God ziet jou zitten (staan, lopen, liggen). Maar misschien heb je wel 
niks met jezelf. Misschien vind jij jezelf niet veel soeps. Jammer dan: 
dat zal echt moeten veranderen. Omdat God er niet zo over denkt. 
Helemaal niet! Hij wil dat je blij bent met jezelf. Ik bedoel niet trots 
en zelfvoldaan, niet arrogant en eigenwijs, maar dankbaar voor wie je 
bent. 

Genade roept dankbaarheid op. Jouw bestaan is Gods gratis geschenk 
aan jou waar je met verbazing naar mag kijken. Geen prestatie van 
jezelf, wel een wonder. Niet iets om mee op de loop te gaan, maar 
om te spiegelen aan je Maker. Het is niet de bedoeling dat je als een 
Narcissus verliefd wordt op je eigen spiegelbeeld om daarin te verdrin-
ken, maar dat je God jouw spiegel in handen geeft. Hij wil dat je met 
zijn ogen naar jezelf leert kijken en van jezelf gaat houden. Waarom? 
Om een compleet mens te worden. Zo iemand waar anderen ook wat aan 
hebben. 

6 Ps.139:13-14 7 Mat. 10:30 8 Mat. 19:19  
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Jezus zegt: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.8 Hoe kun je van anderen  hou-
den als je niet van jezelf houdt? Als je jezelf afwijst, wat kun je dan aan 
anderen geven? Als je niet weet wie je bent, hoe kun je dan iemand zijn 
voor de ander? Je zult jezelf moeten aanvaarden. Je gaven. Je beper-
kingen. Je intellect. Je lichaam. Je gezondheid. Je uiterlijk. Je geslacht. 
Om met alles wat je bent God te eren en de mensen om je heen lief te 
hebben. 
Trouwens, je bent dan niet alleen gelukkig met anderen, maar ook met 
jezelf. Je leeft in vrede met jezelf. God wil dat je gelukkig bent, daarom 
is het zijn bedoeling dat je van jezelf houdt.

De bron van alle liefde
Kun je van jezelf houden? Niet als het op jouw eigen inspanningen aan-
komt. Ons reservoir van liefde raakt snel op als het van onszelf moet 
afhangen. Vandaar dat mensen de gekste dingen doen om hun eigen-
liefde te voeden. Voor sommigen is dat het enige doel van hun bestaan. 
Maar liefde wordt egoïsme als het op jezelf aankomt. Sommige mensen 
hopen daarom op de liefde van iemand anders om vervulling te vinden, 
maar die stelt vroeg of laat ook teleur. Vooral als jouw eigenliefde hele-
maal van de ander afhankelijk is. 
Jezus geeft een andere oplossing: ‘Blijf in mijn liefde’.9 
De liefde die Jezus geeft, is zuiver en volmaakt en houdt nooit op. Kijk 
hoe Hij jou ziet. Als je liefde van Jezus ontvangt, leer je van jezelf te 
houden en liefde uit te delen aan anderen.
Liefde begint bij Jezus. ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals 
ik jullie heb liefgehad,’ zegt Hij.10 

Nogmaals: God ziet jou helemaal zitten. Hij houdt meer van jou dan jij 
ooit van jezelf kan houden. (Heb jij ooit wel eens je eigen haren geteld? 
God wel.) Je mag leren jezelf te bekijken met zijn ogen. Wat Hij over 
jou zegt, moet belangrijker worden dan wat jij over jezelf zegt, of wat 
mensen over je zeggen. Hij wil je vullen met zijn liefde. Paulus schrijft: 
‘Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest’.11 Als die 
eens tevoorschijn komt!

9 Joh. 15:9b 10 Joh. 15:12 11 Rom. 5:5 
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Hij schrijft jouw verhaal
‘Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot 
van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen 
mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de 
dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.’12 
Dit is toch wel heel verbazingwekkend. Op verschillende plaatsen in de 
Bijbel lezen we dat God ons al kende voordat we werden geboren. Dat 
is des te verwonderlijker als je bedenkt dat we tegenwoordig zo goed 
zijn in geboorteregelingen. Kinderen krijg je niet meer, die neem je. Ik 
ben er, omdat ik ooit gepland ben (en zo niet, dan ben ik een ongelukje). 
Alsof God er niet meer aan te pas komt. Nou, mooi wel. 
God wist dat ik er zou zijn. Hij heeft de regie van mijn bestaan in han-
den. Hij had dat zelfs al ver voordat ik in aantocht was. Daarom is Hij 
mijn eigenlijke Vader. Ik ben er omdat Hij mij wilde. Ik was vanaf 
het begin voorbestemd om zijn kind te zijn, schrijft Paulus. Voordat de 
wereld gegrondvest werd, was ik al liefdevol door Hem uitgekozen als 
zijn kind.13 En dat ben ik dankzij Jezus Christus door mijn wederge-
boorte ook echt geworden, zijn kind. 
Zeker weten: God heeft mij gewild. Hij heeft alles in handen. Zoals 
Hij het gezegd heeft, zal het gebeuren. Hij draagt alle dingen – de hele 
schepping, inclusief jou – door zijn Woord.14 

Alles werd in de boekrol opgetekend, lazen we. De Bijbel vertelt dat 
God de boeken bijhoudt. Er is een boek waarin Hij de namen optekent 
van mensen die door hun geloof in Jezus eeuwig met Hem zullen leven 
als zijn kinderen. Dat is ‘het boek van het leven’.15 Volgens Psalm 139 
is er dus ook een boek waarin alle dagen van mijn leven staan ver-
meld. 
Waarom heeft God voor iedereen zo’n hemels dagboek klaarliggen? 
Omdat Hij een verzamelaar van verhalen is. Hij zoekt levensverhalen die 
passen binnen zijn plannen en overeenstemmen met zijn wil. Verhalen 
die Hem tot uitdrukking brengen als de Schepper en Kunstenaar van al 
het leven en die Hem tot eer strekken. Verhalen die zijn genade bena-
drukken. Die verhalen legt Hij vast. 
Het boek van jouw leven ligt al van begin af aan klaar. Voor elke dag 
heeft Hij ruimte gereserveerd. Daarin schrijft Hij jouw dagelijkse  

12 Ps. 139:15-16 13 Ef. 1:4,5 14 Hebr. 1:3 15 Op. 20:12-15 
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handelingen, woorden en ervaringen op. Wat uit zonde voortkwam, 
komt er niet in. Wat uit geloof voortkwam wel. En uit hoop. En uit lief-
de. Alles wat past bij Jezus en eeuwigheidswaarde heeft, blijft bestaan.16 
Alles wat God van tevoren voor jou in gedachten had en wat daarvan in 
jouw dagelijks leven tevoorschijn komt, tekent Hij op. Daar mag je naar 
op zoek gaan en dat uitwerken, samen met Hem. Dat is jouw leven. Dat 
ben jij. Daarom is leven met God een geweldig avontuur. Hij laat jouw 
echte ik eruit komen. Je wordt steeds completer, steeds meer de persoon 
die God allang in jou zag. Jij bent een prachtmens, een boek waard.
 
Blijf luisteren
‘Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar 
veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u.’17 
Word je weleens wakker zonder te weten wie je bent? De vraag naar 
onze identiteit weegt zwaar in onze cultuur. Popsterren maken er een 
spelletje van. Ze weten dat ze daarmee in the picture komen, omdat 
die vraag ons hevig boeit. Daarom verschijnen ze om de haverklap 
als iemand anders. Madonna, bijvoorbeeld, is de ene keer een blonde 
zakenvrouw of een mysterieuze brunette, dan weer een brutale vamp, 
een uitdagende cowgirl of een zorgzame moeder.  Jongeren doen al net 
zo hard mee. Soms gedragen ze zich casual, een andere keer sportief, 
gala, cool of glamour. ‘Ik doe wat ik leuk vind,’ hoor je hen zeggen, als-
of ze nogal zeker zijn van zichzelf. Maar je hoeft hen maar in de ogen te 
kijken om te weten dat hun bestaan vaak zo onzeker is als het weerbe-
richt in november. Dus zoeken ze steun bij elkaar. Veel hangen, kletsen, 
bellen, chatten, sms’en – en spiegelen maar. Je bent wie de ander zegt 
dat je bent. Maar is dat antwoord bevredigend? 
Je speelt je rol, maar je blijft ver vandaan bij wie je echt bent. Want wat 
gebeurt er als je je oren en ogen volgt? Dan wordt je identiteit bepaald 
door je omgeving. 
Veel jongeren zijn zich inderdaad bijzonder bewust van wat anderen 
van hen denken. Hun kleding en houding, hun manier van kijken, lopen 
en praten zijn daarop afgestemd. Ze gedragen zich alsof er voortdurend 
camera’s op hen gericht staan. 
Maar de vraag wie ze werkelijk zijn blijft als een holle ruimte gapen 
achter hun ogen.

16 1Kor. 13:8 17 Ps. 139:17-18
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Volg je je ogen en oren, of volg je je hart? Om de vraag wie je bent te 
beantwoorden, zul je jezelf van alle drukte om je heen moeten afkeren 
om bij jezelf te rade te gaan. Je zult naar je hart moeten luisteren. Daar 
wil God zijn gedachten over jou bekendmaken. 
God en God alleen kan bevestigen wie jij bent. Luister dan! 
David wil wel – hij doet het voor. Hij eindigt zijn psalm met de vol-
gende woorden: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet 
wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg 
die eeuwig is’.18 

Mijn bron
Wat wil je worden? Wie wil je zijn? 
Of je nu tweeëntwintig bent, vierenveertig of achtentachtig, die vraag 
laat je nooit los, omdat je nooit het gevoel zult krijgen dat je echt gewor-
den bent die je had kunnen worden. Van wat je als kind meekreeg, blijft 
altijd ergens iets verstopt zitten, net alsof je nooit helemaal ‘af’ bent. 
Dat gevoel heb ik tenminste wel. Soms doe ik net alsof ik gearriveerd 
ben, maar ik leef vaak zat met een besef dat het met mij nog lang niet 
allemaal geworden is wat het zou kunnen zijn. Ik ben nog verre van 
volwassen, volgroeid en helemaal mezelf. 
Soms ben ik bijvoorbeeld nog behoorlijk afhankelijk van mijn omge-
ving, niet in staat anderen onzelfzuchtig lief te hebben zonder weder-
kerige bevestiging te zoeken. Dan wil ik wat terugkrijgen. Ik ben ook 
niet altijd de man die weet wat hij wil; ik heb opgegeven toen ik moest 
doorzetten en doorgezet toen ik moest opgeven. Ik tob met dingen waar 
iedereen wel mee tobt: dat ik er soms geen idee van heb wie ik ben en 
ook niet wie ik verondersteld word te zijn. Iedereen verwacht weer wat 
anders van me, terwijl ik het liefst één en dezelfde zou zijn en zo bena-
derd zou willen worden. 
Ja, ik zou het liefst vanuit één bron willen leven. Gelukkig ben ik niet 
gek en heb ik wel zo’n beetje lak gekregen aan al die verwachtingspa-
tronen. Ik heb wat meer geleerd mijn grenzen te stellen en niet altijd 
iedereen een plezier te willen doen. Wijsheid komt met de jaren, zeggen 
ze. Dat kan ik beamen, al heb ik nog wel wat jaren nodig om mijn eigen 
spreukenboek te schrijven. 
Maar luister, serieus: ik heb ook de bron ontdekt waaruit ik kan putten. 

18 Ps.139:23-24
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Ik weet hoe ik mijn echte ik kan ontdekken. Ik kom daarvoor bij Jezus uit. 
Als je zoekt naar vrede met jezelf word je vanzelf in Gods armen gedre-
ven. En – hoe gek dat ook klinkt – op die plek maakt het eigenlijk 
helemaal niet zoveel meer uit wie je wel of niet bent. Bij Hem kom je 
tot rust, omdat het niet meer zozeer om jou draait, maar veel meer om 
Hem. Jouw aandacht richt zich voortaan op Hem. En omdat zijn liefde 
voor jou heel zeker is, krijg je zekerheid over jezelf terug.
Jij en ik, wij zijn Gods grote liefde. Hij is niet alleen betrokken bij jou, 
Hij houdt ook van jou. 
Dat spreekt uit Psalm 139, dat hebben we gelezen in de fragmenten die 
ik eruit heb gelicht (je moet beslist een keer de hele psalm lezen; ook 
het gedeelte waarin de boosheid over zonde fel tot uitdrukking komt). 
De Bijbel maakt dus duidelijk dat God je kent, met je meeleeft, zijn 
beschermende hand op je legt. Hij heeft je gemaakt, had een plan met 
jou nog voor Hij aan het scheppen sloeg en wil jouw bestaan tot bloei 
brengen. Elke dag van jouw leven vindt Hij waardevol. 
God wil je tonen wie je op dit moment bent (een ontnuchterende erva-
ring), maar ook wie je kunt worden (een spannende belofte). Daarvoor 
heb je wel een wedergeboorte nodig – een pijnlijk proces, maar met 
heerlijke vooruitzichten. We zullen er in dit boek uitgebreid op ingaan; 
je zult zien wat God voor jou in petto heeft en wat Hij daarvan vast-
gelegd heeft in zijn Woord. Jouw identiteit gaat Hem ter harte. 
Maar laten we om te beginnen dit vaststellen. Wie jij echt bent, kan tot 
ontplooiing komen in het bijzijn van Gods liefde. God is pure goed-
heid, er zit bij Hem geen addertje onder het gras, Hij is er helemaal voor 
jou. Jij bent gewild, geliefd, bevoorrecht. Hij wil niets liever dan jou  
zegenen. 

Zoveel zegen
Psalm 139 doet me denken aan de zegenbede die vaak wordt uit- 
gesproken in een kerk waar ik regelmatig spreek. Het schijnt een oude 
Ierse tekst te zijn. 
Voordat we samen dieper ingaan op de vraag wie jij mag zijn in Jezus, 
wil ik je deze zegen graag meegeven.
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De Heer is voor jou, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter jou, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast jou, om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen 
tegen gevaar.
De Heer is onder jou, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in jou, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer omgeeft jou als een beschermende muur wanneer anderen 
over je heen vallen.
De Heer is boven jou, om je te zegenen.
Zo zegent God jou vandaag, morgen en in eeuwigheid.
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‘Geef me waar ik recht op heb, pa.’
Zomaar een man met twee zonen. De jongste van de twee eist z’n erfe-
nis op, verkoopt alles wat hij krijgt en gaat op reis. In het buitenland 
zet hij de bloemetjes buiten. Hij jast al z’n geld erdoorheen; maar dat 
breekt hem op als daar hongersnood uitbreekt. Hij leefde als een oppor-
tunist, maar nu knaagt de honger aan z’n maag en z’n hersens. Wat kan 
hij doen, hoe iets verdienen om toch wat voedsel te bemachtigen? 
Hij papt aan met iemand die hem z’n land op stuurt. Daar kan hij var-
kens hoeden, een beroep dat in z’n eigen land uit den boze is (daar zijn 
varkens onreine dieren die je niet in je veestapel opneemt, laat staan dat 
je ze aanraakt). Met een stok houdt hij die beesten op afstand. Maar dat 
eten dan! Wie kan die varkensschillen voor hem pakken en in z’n mond 
laten glijden? Niemand – er is geen mens die zich om ’m bekommert. 

De vader die geen excuses verlangt
De jongen zakt met een zucht in elkaar, hoofd tussen z’n knieën, meer 
dood dan levend. Daar ziet hij z’n vader voor zich, die hem van top tot 
teen opmeet: gewogen en te licht bevonden. De schaamte vreet aan z’n 
ingewanden; hij schraapt het laatste restje moed bij elkaar. 

Jij bent gewild, geliefd, 
bevoorrecht

21
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‘Vader, uhhh, ik heb me tegen de hemel en tegen u misdragen… Ik ben 
het niet meer waard om uw zoon te heten, behandel me maar als een 
knecht,’ zal hij zeggen. Ja, dat zal ik zeggen, als ik maar te eten krijg 
– denkt hij erbij. Ja, zo zal hij naar z’n vader gaan. 
Zijn vader staat op een duintop naar ’m uit te kijken en ziet hem in de 
verte al aankomen. Bewogen begint hij aan een spurt naar z’n zoon, valt 
hem om de hals en kust hem. 
‘Vader,’ begint de jongen, ‘uhhh, ik heb me tegen de hemel en tegen u 
misdragen. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Behandel 
mij maar…’ 
Hij krijgt geen kans om ‘als een knecht’ te zeggen, want z’n vader snoert 
hem de mond. Hij wenkt zijn knechten en roept: ‘Haal vlug de mooiste 
mantel voor de dag en sla die om hem heen, doe hem een ring aan z’n 
vinger en geef hem sandalen aan z’n voeten!’ 
Iedereen begrijpt wat dit betekent. De jongste zoon wordt in eer her-
steld als erfgenaam: met een mantel die zijn waardigheid tot uitdruk-
king brengt, een ring waarmee hij elke transactie namens de familie kan 
bezegelen en sandalen die hem in plaats van een slaaf op blote voeten 
de status van een vrij man geven. De vader denkt ook aan zijn acute 
nood. Hij doet echter geen keukenkastje open – hij roept dat ze het 
gemeste kalf moeten slachten om een feestmaal te beginnen. 
Feest! De jongste zoon, die alles verknald had, wordt verwelkomd met 
een feest. 
Voor de vader is dat vanzelfsprekend. ‘Want,’ zegt hij, ‘deze zoon van 
mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is terug-
gevonden.’
Zo begint het feest voor een zoon die in eigen ogen mislukt was, maar 
in de ogen van de vader gewild, geliefd en bevoorrecht. 

Dit verhaal dat Jezus vertelt over de vader en zijn zoons is echter nog 
niet klaar. Het gaat verder met de oudste zoon, die werkt op het land. 
Wanneer die zoon naar huis gaat en dichtbij komt, hoort hij muziek en 
dat er gedanst wordt. Hij vraagt aan een knecht wat er te doen is. Als die 
hem vertelt van zijn jongste broer en hoe die verwelkomd werd, wordt 
hij razend. Hoor ze daar binnen lol hebben. Hoe-is-het-mogelijk!
De vader komt naar buiten en probeert z’n oudste zoon mee naar binnen 
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te krijgen, maar die wordt nog pissiger. 
‘Kijk nou toch, ik ben al zoveel jaren uw knecht geweest en nooit heb ik 
een opdracht genegeerd of een gebod overtreden, maar mij hebt u zelfs 
geen bokje gegeven om met mijn vrienden een feestje te bouwen. Maar 
nu die zoon van u is thuisgekomen, moet je kijken…’ En hij begint z’n 
broer uit te maken voor hoerenloper en lapzwans. 
‘Jongen,’ zegt z’n vader, ‘jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van 
jou. Zing, dans, we moeten feestvieren en blij zijn. Want jouw broer 
was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is terug-
gevonden.’1 

Genade voor twee verloren zonen
Deze parabel van Jezus, een van zijn bekendste, is beroemd geworden 
onder de naam ‘de verloren zoon’ – maar misschien had hij beter ‘de 
verloren zonen’ genoemd kunnen worden. In dit verhaal gaat het name-
lijk over twee zonen die zich allebei als knechten gedragen, maar die 
beiden door de vader aan het hart worden gedrukt.
De zoons hebben allebei het gevoel tekort te schieten en niet de moeite 
waard te zijn, en dat proberen ze ieder op hun eigen manier op te los-
sen. De een doet z’n best om zijn vluchtgedrag te verontschuldigen, de 
ander wil juist door goed z’n best te doen waardering oogsten. Maar ze 
gedragen zich allebei als knechten in plaats van zonen.
Het is zonder meer verrassend hoe Jezus de vader laat reageren op bei-
de zonen, temeer daar we wel aanvoelen dat Jezus met die man verwijst 
naar onze hemelse Vader. 
Wat zouden wij met die zonen doen als wij de vader waren? We zouden 
die jongste zoon natuurlijk ook best wel weer willen aannemen, maar 
we zouden hem toch wel even goed laten voelen hoe fout hij had geze-
ten. Zijn wangedrag kan natuurlijk niet ongestraft blijven, vinden we, 
al was het maar om rechtvaardig te zijn naar z’n broer toe, die zich toch 
altijd zo keurig heeft gedragen. We zouden gelijk hem tevreden stellen: 
hij heeft met z’n goeie gedrag toch wel een compliment verdiend. 

Die jongste zoon heeft het gewoon te bont gemaakt. En wie schuld 
heeft moet boeten. Maar de vader wil niets van straf weten en al hele-
maal niet van schaamte, wat blijkt wanneer hij zijn jongste zoon de 

1 Luc.15:11-32   
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mond snoert, voordat die kan zeggen ‘ik ben het niet waard om uw zoon 
te zijn’. De vader bepaalt zelf of zijn zoon wel of niet met de waardig-
heid van een zoon aangenomen zal worden. En dat doet hij dus wel en 
nog grondig ook: allereerst in de privé-sfeer door hem te omhelzen en te 
kussen en vervolgens in het openbaar door hem in eer te herstellen. Zo 
zet hij als het ware de tuinslang op de minderwaardigheidsgevoelens en 
schaamte van zijn jongste zoon. 
De oudste zoon heeft recht op dezelfde bevestiging. Die wordt hem 
door de vader ook zonder enige terughoudendheid gegund, hij mag 
er immers zijn. Maar deze zoon blokkeert dat door zich te beroepen 
op zijn goede gedrag. Hij vindt dat hij verdient wat hem toekomt. Hij 
behandelt zijn vader als opdrachtgever, wat hem ongeschikt maakt om 
de genegenheid die z’n vader ook naar hem toe toont te aanvaarden. Het 
feest gaat aan zijn neus voorbij. 
De kern van wat Jezus hier duidelijk maakt, is de genadevolle hou-
ding van de vader naar z’n zonen toe, die voortkomt uit zijn soevereine 
bewogenheid en liefde voor hen en die niet beïnvloed wordt door hun 
gedrag. 

Feest in het gezin
Zo wordt duidelijk wat Jezus bij ons wil losmaken met dit verhaal. Hier 
wordt God vooral getoond als Vader en niet zozeer als Rechter, omdat 
wij als kinderen vooral een Vader nodig hebben. God weegt niet in de 
eerste plaats onze daden, maar onze aanwezigheid, omdat Hij ons daarin 
wil bevestigen. Meer nog dan vergeving hebben we aanvaarding nodig, 
het gevoel dat we bij de Vader horen, dat Hij ons omhelst en vasthoudt 
en nooit meer loslaat, wat wij er ook van bakken. 
In dit eenvoudige maar verrassende verhaal raakt Jezus ons in het hart 
met de kern van het evangelie van genade, waarin God ons verklaart tot 
zijn zonen en erfgenamen. Dat dit op een feest uitloopt is logisch, want 
in die positie mogen we rusten en ons verheugen.
Kijk, wil Jezus zeggen, de Vader plaatst ons aan de feesttafel in de posi-
tie van zonen en behandelt ons ook zo, wat ons kan helpen om dat ook 
werkelijk te worden. Onze waardigheid ontlenen we aan Hem en niet 
aan ons goeie gedrag. De mantel, de ring, de sandalen: alles wat Hij ons 
te geven heeft is beschikbaar. 
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Wat een illustratie van genade! De volle erfenis komt ons toe, de zegen 
die God al in het Oude Testament beloofd had aan zijn kinderen en die 
voorspoed teweegbrengt in ons persoonlijk leven, ons gezin, ons werk.2 
We waren dood en zijn teruggekeerd in het leven. We waren weggezon-
ken in onreinheid en schaamte, niet meer waard een zoon te heten, maar 
werden weer opgenomen in het huisgezin van God. 

Wat is onze identiteit als kinderen van God? De Vader geeft ons de 
waardigheid van zijn Zoon. God heeft ons bekleed met de mantel van 
de verheerlijkte Jezus. Hij heeft ons de zegelring van zijn Geest gege-
ven waarmee we alles wat we aanraken met zijn heerlijkheid kunnen 
bestempelen. Hij heeft ons de schoenen gegeven van vrije mensen die 
elk gebied dat zij betreden tot hun eigendom maken.
In de omhelzing van de Vader smelt onze schaamte weg. Als onze iden-
titeit verankerd is in Jezus, hebben we onze angst achter ons gelaten. 
God wil dat we niet langer zeggen ‘wij zijn het niet waard’, maar dat 
we onszelf noemen zoals Hij ons noemt: zijn zonen en dat we onszelf 
dan ook zo zullen gaan gedragen. Daarmee brengt de Vader een feest 
teweeg waar onze omgeving van kan meegenieten.

Avondmaalsfeest
Het eerherstel van de zoon vindt plaats aan de feesttafel. In een ande-
re gelijkenis over zo’n feestmaaltijd zegt Jezus: ‘Kom, want alles is 
klaar.’3

Jezus heeft alles volbracht om Gods gezin compleet te maken. Telkens 
als we met de Vader aan tafel zitten mogen we ons zijn omhelzing her-
inneren en vieren dat we gewild, geliefd en bevoorrecht zijn. 
Daarom heeft Jezus ook het avondmaal ingesteld. 
Ik wil dit boek afsluiten door in gedachten het brood en de wijn met je 
te proeven.
Als Jezus met de twaalf discipelen in een zaaltje in Jeruzalem het Pascha 
viert, neemt hij een brood, dankt God ervoor, breekt het en zegt: ‘Neem, 
eet, dit is mijn lichaam.’4 
Daarmee stelt Hij het avondmaal in, wat wij nog steeds vieren. Vieren!
Denk je in wat dit betekent. We beleven de ruil. Zodra we het brood 
in onze mond nemen, het kauwen en in ons lichaam opnemen, nemen 

2 Deut.28:1-14 3 Luc.14:17 4 Mat.26:26
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we het lichaam van Jezus in ons op. We worden één met zijn lijden en 
dood, één ook met zijn striemen die ons genezing brengen.5

Na het brood neemt Jezus een beker met wijn, dankt ervoor, laat hem 
rondgaan en zegt: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van 
het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zon-
den.”6

Stel je voor wat hier gebeurt. Als we de beker aan onze lippen zetten en 
een slok wijn nemen, nemen we het bloed van Jezus in ons op, dat ons 
heeft gereinigd van alle zonde.7 Er is dan ook geen veroordeling meer, 
de schuld en schaamte heeft Hij weggenomen.8 
Het avondmaal is een feestelijke gebeurtenis, die in de eerste christen- 
gemeenten graag gevierd werd, zelfs dagelijks en overal aan huis.9 
Soms liep dat uit op braspartijen, waar Paulus tegen moest waarschu-
wen door te zeggen dat het avondmaal wel op waardige wijze gevierd 
moet worden.10 Het avondmaal is namelijk niet ingesteld om op onszelf 
gericht te zijn, maar op Jezus en op het wonder dat Hij met zijn lichaam 
en zijn bloed heeft bewerkt en dat Hij door het geloof in ons uitwerkt: 
genezing, vergeving, verzoening, rechtvaardiging, herstel, voorspoed, 
geluk, vrede, shalom. 

Het avondmaal, de maaltijd van de Heer, is bedoeld om ons eraan te 
herinneren wat Jezus voor ons mogelijk heeft gemaakt. We beleven in 
het avondmaal heel lichamelijk de kracht van onze belijdenis, dat we 
dankzij Jezus kinderen van God zijn en erfgenamen van al zijn belof-
ten. We belijden in het avondmaal dat we rechtvaardig in Jezus zijn. We 
vieren onze eenheid met Jezus en de innige liefde van God. Het is alsof 
de Vader ons in het avondmaal van binnenuit omhelst. 
Het avondmaal is een vreugdevol moment. Heel ons wezen is erbij 
betrokken. Met dat we brood en wijn tot ons nemen welt er verwon-
dering en dankbaarheid in ons op. Geest, ziel en lichaam smelten in 
het avondmaal samen in een intens verlangen om God samen met alle 
heiligen te eren. We vinden ons grootste geluk in God en dat eert Hem 
het meest.
Jezus zei: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’.11 
Hij zei: ‘Kom, want alles is klaar’.
Brood en wijn bevestigen jouw identiteit, namelijk dat jij een kind van 

5 Jes.53:5 6 Mat.26:27-28 7 1Joh.1:7 8 Jes.53:11-12 9 Hand.2:46 10 1Kor.11:17-34 11 Luc.22:19b
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God bent. De Zoon van God verbindt zich helemaal met jou. Jouw 
DNA is van hemelse kwaliteit. In het avondmaal beleef je met diepe 
dankbaarheid en intense vreugde jouw verbondenheid met Jezus en wie 
je mag zijn in Hem. Laten we op deze laatste bladzijde van dit boek 
dan ook in Jezus’ naam de beker opheffen en zeggen: ‘Ik ben gewild, 
geliefd, bevoorrecht’.

En nu de toekomst tegemoet
Hoe zou je dit boek verder kunnen schrijven? Zal ik iedereen die dit 
leest achter mijn computer uitnodigen? Stel je voor dat steeds meer 
mensen hun identiteit in Jezus vinden, dan krijg je toch een smak ver-
halen. Al die mensen komen met voorbeelden hoe Jezus hun bestaan 
verandert. Maar er ontstaan ook verhalen over de uitwerking van die 
verandering in hun omgeving. Probeer je eens in te denken wat het 
evangelie van genade teweeg kan brengen in de samenleving. Het gaat 
als een lopend vuur!

Zie het voor je: een gemeenschap van christenen die leeft vanuit het 
avondmaal. Een netwerk dat opduikt binnen en buiten kerkelijke struc-
turen, in huizen, op scholen, universiteiten, in bedrijven, kantoren, win-
kels, ziekenhuizen, overal waar mensen samenkomen. Een verband van 
mensen die elkaar herkennen in Jezus: veel jonge mensen, maar ook 
ouderen, die zich dagelijks voeden met het evangelie van genade. Ze 
vieren dat niet alleen in het avondmaal, maar het bepaalt ook hun iden-
titeit. Ze zijn in hun doen en laten afhankelijk van hun Meester, ontspan-
nen in de omgang, onbevangen, zich van geen kwaad bewust. Omdat ze 
van geen veroordeling weten, heerst onder hen de liefde die Jezus heeft 
bedoeld. Hun bestaan wordt gekenmerkt door een blijmoedig geloof en 
een vastberaden hoop. Dat maakt hen fascinerend en aantrekkelijk voor 
nieuwsgierige omstanders, maar ook afstotelijk voor iedereen die zich 
superieur waant. Het maakt hen niet uit: ze zijn bewogen met anderen, 
willen dienen, uitdelen aan vriend en vijand, hoe dan ook, omdat Gods 
Geest op het fundament van genade door hen heen stroomt. 
Zie je het voor je? Dit zijn mensen die van invloed zullen zijn, omdat 
ze gezegend zijn met hemels DNA. Dat ben jij: gezegend met hemels 
DNA. We komen elkaar vast nog tegen!
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Jouw hemels DNA
Wie ben jij in Jezus? Soms is het gewoon goed om nog eens te herhalen 
wat God in zijn Woord over jou zegt. Om alle andere stemmen daarmee 
tot zwijgen te brengen. Soms moet je dat gewoon een poosje herhalen, 
om een goed geloofsfundament voor jezelf te leggen. Hier een paar bij-
belteksten die je dankzij Jezus op jezelf mag toepassen.

Romeinen 8:16
Efeziërs 1:4
Efeziërs 2:8
Efeziërs 1:7

Titus 3:7
2 Korintiërs 5:17 

Romeinen 8:4
Galaten 3:13

Spreuken 18:10
Kolossenzen 1:13
Kolossenzen 1:13

Romeinen 8:17
Efeziërs 1:3

Openbaring 12:11
Matteüs 5:14

Romeinen 8:29
1 Petrus 2:24
Efeziërs 1:13
Galaten 3:14

2 Korintiërs 9:11
Filippenzen 4:13
Romeinen 8:37

Ik ben…
Een kind van God 
Vol liefde uitgekozen 
Door genade gered, dankzij geloof 
Door zijn bloed verlost en vergeven, dankzij genade 
Als rechtvaardige aangenomen door genade 
Een nieuwe schepping 
Beheerst door de Geest
Vrijgekocht van de vloek van de wet 
Veilig in de naam van de HEER 
Gered uit de macht van de duisternis 
Overgebracht naar het rijk van Gods geliefde Zoon 
Erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Jezus 
Gezegend met talrijke geestelijke zegeningen 
Overwinnaar door het bloed van het Lam 
Het licht van de wereld 
Het evenbeeld van Jezus 
Genezen door zijn striemen 
Gemerkt met het stempel van de Heilige Geest 
Erfgenaam van de zegeningen van Abraham 
In ieder opzicht rijk geworden 
Tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft 
Meer dan overwinnaar, dankzij Hem die mij liefheeft 

Voor meer inspiratie kun je terecht op www.willemdevink.web-log.nl
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