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Thema: Worden als Jezus? Hoe dan? 

Studie 1: Terug naar onze Oorsprong 

“Gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.” (1Joh. 4:17) 
 
We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, maar dit beeld is door zonde gebroken in 
de mens. Wat is nodig voor herstel van dit gebroken beeld en hoe veranderd God ons naar 
Zijn beeld en gelijkenis.  
 
“Gelijk wij het beeld van het aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van 
het hemelse dragen.” (1Cor. 15:49) 
 

“Maar doet de Here Jezus Christus aan” (Rom. 13:14) 
 
De grote schat van weten waar je vandaan komt. Een krachtige persoonlijkheid word je als 
je weet waar je vandaan komt en waar je heen gaat. 

“Jezus antwoordde en zei tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis 
waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga” (Joh 8:14) 
 
“Jezus stond, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van 
God uitgegaan was en tot God heenging, van de maaltijd op,” (Joh. 13:3) 
 
Jezus, als HEER en KONING, hoefde zichzelf niet groter of beter voor te doen, Hij wist wie 
Hij was, waar Hij vandaan kwam en heenging.  
Als we sterke persoonlijkheden willen worden, moeten wij ook weten waar we vandaan 
komen en waar we heengaan. Onze bestemming is uiteindelijke bij Hem te zijn, maar ook 
hier op aarde is Gods hoofddoel, dat het beeld en gelijkenis in ons hersteld wordt en we 
zullen zijn zoals Hem. Hij zal in ons geopenbaard worden. 
 
“Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met 
verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.” (2Thess. 1:10) 
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Weten waar je vandaan komt. 
 
De wereld zoekt haar oorsprong en waar we vandaan komen; professor op de TV over de 
nieuwe James Webb telescoop (7 miljard euro) die 13 miljard lichtjaren ver kan zien (1 
lichtjaar is 9,5 biljoen KM). Ze zei; nu kunnen we misschien achter komen wat onze 
oorsprong is en waar we vandaan komen! 
Wat een dwaasheid de waarheid is niet ver weg maar dicht bij ons; het woord dat wij geloven 
in ons hart en belijden met onze mond.  

“Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem 
is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het 
onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor 
hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van 
het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de 
eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem 
alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te 
brengen met zijn bloed aan het kruis.” (Col 1:15-20) 

 
“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” (Gen. 1:1 ) 
 
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  Dit 
was in het begin bij God.  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is 
geen ding geworden, dat geworden is.” (Joh 1:1-3) 
 
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:” 
(Opb 3:14 NBV) 
 
“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht 
is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.” (Heb 11:3) 
 
De wereld gaat kapot aan Godloosheid, Hem verlaten die de Bron van leven is! 
 
“Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze 
Maker” (Ps 95:6) 
 
“Ja, Israël heeft zijn Maker vergeten” (Hos 8:14) 
 
“Zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, 
want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.” (Jes 43:1) 
 
“Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde 
uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de 
adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen:” (Jes 42:5) 

 
“Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben 
de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de 
aarde uitgebreid heb door eigen kracht;” (Jes 44:24) 
 
“Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde 
geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd 
heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de 
HERE en er is geen ander.” (Jes 45:18) 
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“Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij 
allen zijn het werk van uw hand.” (Jes 64:8) 
 
Waarom is het zo belangrijk de Here te erkennen als jouw Schepper? De gedachten je mag 
helemaal “jezelf” zijn en je bent hoe je je voelt, je bent wat je beroep is. Dit is kenmerkend 
voor een wereld zonder God. Je wordt wat je geloofd! Ben ik een “toevalligheid” ontstaan 
uit een oersoep? Ben ik ontstaan uit evolutie uit een aap? De mens leert zichzelf kennen 
door reflectie, dit komt omdat we in onszelf niet werkelijk kunnen ontdekken wie we zijn, we 
hebben geen “aard” in onszelf. We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God, alleen 
door ons te spiegelen in Hem, ontdekken we dat de zoon en dochter zijn van God. Als we 
denken dat we uit een oersoep of aap zijn ontstaan, zullen we niet verder komen dan waarin 
we ons weer spiegelen, maar als ik mij weerspiegel in de Here, verander ik naar Zijn beeld 
en gelijkenis.  
Ik ben niet zomaar een “toevalligheid” ik ben gewild en geliefd door mijn Maker, een 
mensenkind met bestemming. Ik ben en mag er zijn niet om wat ik DOE, maar Ik BEN mag 
er zijn omdat HIJ IS, de Eeuwige “IK BEN”.  
 
Waar komen onze emoties vandaan? Uit de stoffelijke wereld of omdat God zelf emoties 
heeft als liefde, blijdschap, verdriet, berouw, boosheid, medelijden, barmhartigheid. 
 
Luister, hemel en aarde, naar wat de HERE zegt: De kinderen, die Ik heb opgevoed en 
voor wie Ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van Mij afgekeerd.  Het rund 
en de ezel kennen hun eigenaar en zijn dankbaar als hij hun eten geeft, maar Israël 
kent mij niet, mijn volk wil niets van mij weten. Jes. 1:2,3  (Het Boek) 
 
“Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.” 
(Jes 62:5) 
 
“ In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft 
hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen 
op en droeg hen al de dagen van ouds.” (Jes 63:9 NBG51) 
 
Zo zegt de Here: Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden, dat zij zich 
ver van Mij verwijderd hebben, en het nietige zijn achternagelopen, zodat zij teniet 
zijn geworden; Jer 2:5 
 
Ik heb u liefgehad, zegt de Here. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde 
betoond? Mal 1:2 
 
Zal een meisje haar tooi vergeten, een bruid haar gordel? Maar mijn volk heeft Mij 
vergeten, talloze dagen. Jer 2:32 
 
Ik had wel gezegd: Hoe zal Ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land 
geven, de allersierlijkste erve der volkeren! En Ik had gedacht, dat gij Mij zoudt 
noemen: Mijn Vader, en dat gij u van Mij niet zoudt afkeren, Jer 3:19 
 
Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem spreek, 
gedurig weder aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, 
Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des Heren. Jer 31:20   
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Het is zo belangrijk God te kennen als je Schepper en maker, Zijn emoties over jou te 
kennen en Hem te danken hoe hij je heeft gemaakt.  
Het volgende gebed is Gods waarheid als jou Maker. Het is zo belangrijk dat je je deze 
waarheid je eigen maakt en dit gebed dagelijks bidt.  
Het is ook confronterend omdat je ook dan aanloopt tegen al de leugens die je bent gaan 
geloven en die je bij God moet brengen. 
 
 


