
Identiteit in Christus 

Kringvoorbereiding Daniël en Kristian (EK Burcht) voor kring 16 oktober 2012 

Doel: 
Uit de Bijbel vaststellen: De vele beloftes / waarheden over onze identiteit in Christus. 

Voor kringleden: Identiteit in Christus persoonlijk betrekken en gevolgen benoemen. 

Identiteit 
 Vraag: ‘wie ben je?’ (wat is je identiteit?) 

o Vragen Delhaas (voorafgaande trefavond): 
 Waar gaat jouw hart naar uit? 

 Wat wil je heel graag nog eens doen? 

 Waar zou je heel graag nog eens willen zijn/naartoe willen gaan? 

 Waar lig je wakker van...aan te denken....? 

 Waar loop je warm voor, gaat vanzelf? 

 Waarvoor kunnen ze je altijd bij jou terecht? 

 Als je het geld had...wat zou je willen doen? 

 Waar word je boos van? 

 Als je de tijd had...wat zou je willen doen? 

 Als je de juiste mensen ervoor had, wat zou je willen doen? 

 Wat heeft als vanzelf je belangstelling, je interesse? 

 Wat geeft jou echte voldoening? 

 Waar heb je helemaal niets mee? 

 Welke noden in de wereld raken jou het meest? 

 Voor welke persoon koester jij de grootste bewondering? 

 Wat wilde jij als kind altijd al worden? 

 Hoe wil jij later herinnerd worden? 

 Droom eens 10 jaar vooruit: waar ben je, wat doe je? 

 Waar gaat Gods hart naar uit? 

 Waar ligt Hij ‘wakker’ van? 

 Waarvoor kunnen mensen altijd bij Hem terecht? 

 Wat geeft Hem de grootste voldoening? 

 Als Hij de juiste mensen ervoor had, wat zou Hij willen doen? 

 Als Hij jouw tijd kreeg, wat zou Hij ermee willen doen? 

 Welke vraagstukken raken Hem het meest? 

 Wat is Zijn droom? 

 Kies een drietal teksten uit collectie (zie bijlage, los uitgeknipt op tafel leggen) 

o Waarom deze gekozen? 

 Nog wat algemene vragen over “identiteit” 

 “Deze teksten zijn onderverdeeld in 3 categorieën: uit welke komen die van jou?” 

 Per categorie stukje studie / persoonlijke vragen 

  



Mijn relatie tot God 

In Christus ben ik aanvaard 

 “Ben in Christus” 

o Belangrijke uitdrukking in Nieuwe Testament 

o Benadrukt onze verbondenheid met Jezus en Zijn verbondenheid met ons 

o Zijn met Hem een eenheid 

 Al het Zijne is het mijne en al het mijne het Zijne 

 Dus mijn schuld is de Zijne 

 En de vergeving daarvoor door Zijn dood het mijne 

 Ook zijn volmaaktheid, kracht, liefde en geduld het mijne 

o Vereiste om identiteit vast te stellen! 

 

Mijn positie in God 

In Christus ben ik veilig  

Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, 

ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker 

geopenbaard zal worden. 

 - 1 Petrus 1:4-5 

Mijn waarde in God 

In Christus beteken ik iets  

Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat 

hij doet. 

 - Johannes 3:21 

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God 

zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft 

geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht 

 - 1 Petrus 2:9 

Rondje delen 
 Creative vragen stellen: prikkel kringleden om niet tot standaardantwoorden te vervallen! 

Huiswerk 
Opdracht voor komende 2 weken: rechterpersoon herinneren aan 2 van zijn/haar gekozen teksten. 


