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Leerkrachten zijn de identiteitsdragers van het gereformeerde onderwijs. Maar hoe zie ik mijzelf 
- als leerkacht - eigenlijk in het licht van Gods Woord? Ken ik mijn identiteit in Christus? Wat 
betekenen de woorden: Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20) voor 
mij persoonlijk, en vandaaruit ook voor de school waar ik werk? Leeft Christus eigenlijk ook in 
onze school? Aan de hand van deze vragen denken we vanuit een christocentrisch perspectief 
na over 'gereformeerde identiteit'. 

  

 

 

 

 

 

Mijn identiteit in Christus     
 
Ik ben Gods kind (1 Johannes 3:1) 
Ik ben een vriend van Jezus (Johannes 15:15) 
Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Romeinen 5:1) 
Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Romeinen 8:2) 
Ik ben gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20) 
Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Korintiërs 12:27) 
Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17) 
Ik ben een heilige (Efeziërs 1:1) 
Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efeziërs 2:10) 
Ik heb toegang tot de Vader (Efeziërs 2:18) 
Ik ben burger van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20) 

Ik vermag alle dingen in Hem (Filippenzen 4:13) 

Levende Woorden 
 
Genesis 17:7 - Verbond: eeuwige 
verbondenheid in liefde 
Ik sluit een verbond met jou en met 
je nakomelingen, met alle komende 
generaties, een eeuwigdurend 
verbond: ik zal jouw God zijn en die 
van je nakomelingen. 
 
Romeinen 3:23 - Zondaar zijn: God 
missen 
Iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God. 
 
2 Korintiërs 5:17 - In Christus: een 
nieuwe werkelijkheid 
Daarom ook is iemand die één met 
Christus is, een nieuwe schepping. 
Het oude is voorbij, het nieuwe is 
gekomen. 

� 

Gespreksthema’s 
 
‘Identiteit’ is het antwoord 
op de vraag: Wie ben ik? 
 
Een gereformeerde school 
biedt kinderen hulp bij hun 
identiteitsvorming en 
heeft daarin dus een 
geloofsopvoedende taak. 
 
Leerkrachten zitten ook 
zelf voortdurend in een 
proces van 
identiteitsvorming. 
 
Mozes-school of Jezus-
school? Een wereld van 
verschil. 
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Rijtjes stampen 
 

Ik ben een nieuwe schepping 
Jij bent een nieuwe schepping 
Hij is een nieuwe schepping 
Zij is een nieuwe schepping 

Wij zijn een nieuwe schepping 
Jullie zijn een nieuwe schepping 
Zij zijn een nieuwe schepping 
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Kijk ook op: www.josdouma.nl/geurvanchristus 


