


Je bent wie God zegt dat je bent 

Eruit met de leugens! En laten we ons vullen met de Waarheid over wie we

zijn.

Deze komende maand willen we graag gaan nadenken over wie wij mogen 

zijn in Christus. We maken ons als vrouwen zo vaak druk om wat andere 

mensen van ons vinden. Wat andere mensen zien als ze naar ons kijken,

maar deze maand zouden we graag met jullie willen kijken naar wat God 

ziet als Hij naar ons kijkt. Met jullie nadenken over wie we mogen Zijn in 

Christus. Wat het volmaakte werk van Christus ons allemaal heeft

geschonken. Daarom willen we elke dag stilstaan bij een nieuwe waarheid 

vanuit Gods Woord. Ontdekken, wie God zegt dat we zijn in Zijn Zoon Jezus

Christus. Zodat we opgebouwd mogen worden, door ons denken door Zijn 

Woord te laten vernieuwen. 

14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één

mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15en dat

hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, 

maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16Daarom

beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook 

Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17Daarom

ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het

nieuwe is gekomen. 2 Korinthiërs 5: 14-17

DE BASIS ELEMENTEN
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Dag 01: Inleiding

Dag 02: In Christus



15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet;

vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 

bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb 

jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je 

de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Johannes 15: 15-16 

13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het

rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van

onze zonden. 22maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich 

verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 

Kolossenzen 1: 13, 14 & 22 

12 God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven,

goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. 13 Verdraag en vergeef elkaar 

als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder 

meer vergeven heeft. 14 Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de 

liefde, want dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven.

Colossenzen 3:12-14 (Het Boek)

¹⁷Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. ¹⁹Of weet u niet dat

uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen 

hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20U bent gekocht en

betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 1 Korintiërs 6: 17, 19 & 20

21 Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd,

22heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven

heeft. 2 Korintiërs 1: 21-22

Dag 05: Vrienden

Dag 06: Verzoend

Dag 07: Uitgekozen

Dag 04: Zijn Eigendom

Dag 03: Gekocht en Betaald



13 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 

gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze 

geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit

God. Johannes 1: 12-13 

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in 

vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het 

geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te 

mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen 

ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding 

leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop

zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de 

heilige Geest, die ons gegeven is. Romeinen 5: 1-5 

1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan 

de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer

Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke 

zegeningen heeft gezegend. Efeziërs 1:1-3 

Dag 09: Aangenomen

Dag 08: Zijn Geliefde Dochter

Dag 10: Met Talrijke Geestelijke Zegeningen Gezegend

ONTVANGEN

WEEK 2



Luister ook onze podcast over Mijn lichaam, een tempel van de Heilige Geest. De

Heilige Geest woont in mij. Wat betekent het dat mijn lichaam een ’tempel’ is? Wat

heeft dat te maken met de tempel uit de Bijbel? En wat zegt dit over mijn leven. 

https://www.she-rises.nl/podcast-mijn-identiteit-in-christus/

16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw

midden woont? ¹⁷ Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem

vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. 

1 Korintiërs 3: 16 & 17

3 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is 

en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen 

door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en 

zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9Want in hem is de 

goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en omdat u één bent met hem, het hoofd

van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. U bent immers 

gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 

Kolossenzen 2: 7-10 & Kolossenzen 3

16 Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en 

daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen Laten 

we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als

we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeen 2: 11 + 4

7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van

kracht, liefde en bezonnenheid.9Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige 

taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten

had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10maar nu is

ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood 

heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. 

2 Timotheüs 1: 7, 9 & 10

Dag 12: Geest van Kracht

Dag 13: Vrije Toegang tot God

Dag 14: Tempel van Zijn Geest

Dag 11: Geworteld en Gegrondvest



1Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar

het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het

leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de

dood. 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het

vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een

gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de

zonde veroordeeld in het vlees, 4opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld

zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Romeinen 8:1-4

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God

heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan 

apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het 

vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om 

bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms 

een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen 

verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan 

iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg 

die nog voortreffelijker is. 1 Korintiërs 12: 27-31

16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet

onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat 

leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen,

hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de

Heer 20en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer 

Jezus Christus. Efeziers 5: 16-20

Dag 15: Bevrijd

Dag 16: Begrijpen Wat God Wil

Dag 17: Onderdeel van het Lichaam van Christus

LEVEN MET ANDEREN

WEEK 3



Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren 

die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond 

van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die 

boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar

de maat waarmee Christus geeft. Efeziërs 4: 3-7 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet 

aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand

kan zich erop laten voorstaan. 10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in 

Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft 

voorbereid. Dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 

Efeziërs 2: 8-10, 18

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij

die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest,

die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door 

onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil 

doodt door de Geest, zult u leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, 

zijn kinderen van God. Romeinen 8: 11-14 

6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw 

gebeden. 13Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. 19Mijn God zal

uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. 

Filipenzen 4: 6, 13, 19 

Dag 20: Wees Niet Bezorgd

Dag 18: Onderlinge Eenheid

Dag 19: Door de Geest Geleid

Dag 21: Geschapen om de Weg te Gaan van de Goede Daden



IN DE WERELD

Vrienden, u bent eigendom van God en hebt Zijn tegenstanders overwonnen, 

omdat er Iemand in u woont Die sterker is dan de geest die de wereld beheerst…

Wij hebben de liefde van God leren kennen: daarom op die liefde, die God voor 

ons heeft.’ 1 Johannes 4:4 en 16.

 9Maar 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. 10Eens 

was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 

wordt zijn ontferming u geschonken. 11Geliefde broeders en zusters, u bent als 

vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan 

zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12Leid te midden van de 

ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw 

goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt 

rechtspreken. 1 Petrus 2: 9-12

4want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de 

wereld hebben wij behaald met ons geloof.11Dit getuigenis luidt: God heeft ons 

eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12Wie de Zoon heeft, heeft het

leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.18We weten dat iemand 

die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt 

hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 1 Johannes 5: 4, 11, 12 & 18

Dag 24: Overwinnaar op de Wereld

Dag 23: Vreemdelingen in Deze Wereld

Dag 22: Zijn Tegenstanders Overwonnen

WEEK 4



17Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is 

voorbij, het nieuwe is gekomen. 18Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door 

Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19Het is 

God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar 

overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening

toevertrouwd. 20Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. 

Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 2 Korintiërs 5: 17, 20 & 21 

5Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van 

het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en 

zijn engelen. 6Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

11Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis

overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 

Openbaring 1: 5-6 + 12:11 

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 

dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt

weggegooid en vertrapt. 14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op 

een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Men steekt ook geen lamp aan om hem 

vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard,

zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de 

mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 

hemel. Mattheus 5: 13-16 

151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die 

geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 

opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie 

gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft,

kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie

niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft 

en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 

Johannes 15:1-5 

Dag 27: Getuigen

Dag 25: Zout en Licht

Dag 28: In Christus Veel Vrucht Dragen

Dag 26: Verkondiging is Ons Toevertrouwd



20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze

redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan 

zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt

lichaam. Filipenzen 3: 20-21 

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van

Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5Er 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: 3-5 

8Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een 

brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9Stel u tegen hem teweer, gesterkt door

uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder 

hetzelfde leed gebukt gaan. 10Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van

alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige 

luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer 

zult wankelen. 1 Petrus 5: 8-10 
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Dag 29: Staande Blijven

Dag 31: Ongerepte Erfenis

Dag 30: Burgerrecht in de Hemel


