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Pasen maakt alle verschil. Want de
opstanding van Chistus is de grootste
gebeurtenis uit de geschiedenis: Jezus
leeft! Alles is nu anders geworden. ‘Zie,
Ik maak alle dingen nieuw’ (Opb. 21:5).
De grote vraag die we moeten stellen:
verandert de opstandingskracht van
Christus ons leven werkelijk? Worden
wij door zijn kracht nu ook al opge-
wekt tot een nieuw leven (Zondag 17)?
In het leven van heel veel gelovigen is
(nog) veel zonde, bitterheid, hoog-
moed, lauwheid, leugen en haat.

Identiteit
Waarom zijn we vaak geen opgewekte
christenen? Omdat we niet weten wat
onze werkelijke identiteit is. Allemaal
zoeken we een antwoord op de vraag:
‘Wie ben ik?’ We vinden vaak een ant-
woord in wat we doen, ons beroep,
onze relaties, onze maatschappelijke
positie, onze familieverbanden en in
wat anderen over ons zeggen. Bijbels
voorbeeld: Paulus in Filippenzen 3:4-6.

Gekwetst
Velen hebben ook een verwrongen
zelfbeeld door de kwetsuren die ze
hebben opgelopen: een minderwaar-
digheidscomplex en grote moeite om
zichzelf te aanvaarden en zichzelf te
vergeven. Juist in crises in ons leven
wordt het zoeken naar de eigen identi-
teit acuut: als we een geliefde verlie-
zen (door sterven of echtscheiding), als
we worstelen met onze seksuele
geaardheid, als we door een diep dal
gaan, als we ingrijpende keuzes moe-
ten maken.

Zondaar?
Een veel gegeven antwoord in de kerk
is: ‘Ik ben zondaar.’ Maar is dat zo? Is
iemand die in Christus is een zondaar?
Is het niet vooral een ‘ik-ellendig-
mens-christendom’ waardoor er zoveel
lauwheid in kerken en persoonlijke
levens is? Hoe moeten we in dit ver-
band omgaan met het bijbelwoord in
bijvoorbeeld Romeinen 6:2: ‘Hoe zul-
len wij, die aan de zonde gestorven
zijn, daarin nog leven’? Op deze vra-
gen zoeken we - in Christus - vernieu-

wende antwoorden. Want alleen in
Christus, de levende Heer, vinden we
aan antwoord op de vraag: ‘Wie ben
ik?’ Dat antwoord is veelkleurig want
(Gods werk in) Christus is zo eindeloos
veelzijdig.

In Christus
De uitdrukking ‘in Christus’ komt vele
malen voor in het Nieuwe Testament.
De uitdrukking heeft betrekking op:
lid zijn van zijn lichaam, met Hem ver-
bonden zijn zoals de rank met de wijn-
stok, helemaal door Hem geregeerd
worden, deel hebben aan de vruchten
van zijn werk. Het gaat om onze posi-
tie: God ziet ons ‘in Christus’, alles wat
van Christus is, is ook van ons.

Nieuwe schepping
Wij zijn in Hem een nieuwe schep-
ping. Niet: we zullen het worden of we
moeten het worden. We ZIJN het! Dat
maakt alles volkomen anders, een
totaal nieuwe werkelijkheid (zie ook
Genesis 1): oud is nieuw geworden,
chaos is orde geworden, donker is licht
geworden.

Is het wel echt waar?
Als we vóór alles geloven dat we zond-
aren zijn, ellendige mensen, is het
moeilijk om deze bijbelse waarheden
ons eigen te maken. Misschien ook
omdat we bang zijn dat de zonde dan
uit beeld raakt. Maar Pasen betekent
niets minder dan dit, voor wie een
waar geloof hebben in Christus: dat ik
een nieuwe schepping ben! Is het ons
te weinig verteld? Is onder ons vol-
doende bekend wat we in Christus
hebben? 

Het woord der verzoening
Dit is nu de inhoud van de bediening
der verzoening. Het is de bediening
van de levende Christus die zijn Geest
over ons uitstort. Zo worden wij
‘gerechtigheids Gods’ in Hem (2 Kor.
5:21).

Praktisch
Wees opgewekt. Kies voor de waarheid
(en tegen de leugen). Kies voor het
licht (en tegen het donker). Kies voor
de vrijheid (en tegen de gebonden-
heid). Dat kan. Want de Heer is waar-
lijk opgestaan. Hij leeft!

Wie ik ben in Christus
Spreek onderstaande bijbelse gedach-
ten hardop uit. En geloof erin.

1 Johannes 3:1 Ik ben Gods kind
Johannes 15:15 Ik ben een vriend van

Jezus
Romeinen 5:1  Ik ben gerechtvaardigd

uit het geloof
Romeinen 8:2 Ik ben vrijgemaakt van

de wet der zonde
1 Korintiërs 6:20  Ik ben gekocht en

betaald
1 Korintiërs 12:27 Ik ben een lid van

Christus’ lichaam
2 Korintiërs 5:17  Ik ben een nieuwe

schepping
Efeziërs 1:1 Ik ben een heilige
Efeziërs 2:10 Ik ben geschapen om

goede werken te doen
Efeziërs 2:18  Ik heb toegang tot de

Vader
Filippenzen 3:20 Ik ben een burger van

een rijk in de hemelen
Filippenzen 4:13  Ik vermag alle dingen

in Hem

Het beste wat ons kan overkomen op de zoektocht, is het
erkennen van je eigen zwakheden en de vervulling

zoeken in je omgang met Jezus Christus. 
-Henk Rothuizen-

Onze gemeente kan een
plaats zijn waar hemel en 
aarde elkaar raken, waar

door het kruis en de 
opstanding verlorenen
worden gered en waar 

christenen kunnen groeien
naar de volheid van Christus. 

-Dallas Willard- 

Wie wij zijn in Christus (1)

Geen mens ontkomt aan de
zoektocht naar identiteit


