C. van der Leest
Mijn identiteit wordt bepaald door Christus
Lees elke dag langzaam en met aandacht, bij wijze van gebed één van deze drie paragrafen:
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1 Wat ik ben in Christus: aanvaard (maandag/donderdag)
dank U dat ik in Christus door U aanvaard ben en over mezelf mag zeggen:
Ik ben rechtvaardig verklaard. (Rom.5:1)
Ik ben gekocht en betaald. (1 Kor.7:23)
Ik maak deel uit van het lichaam van Christus. (1 Kor.12:17)
Ik ben gezalfd en ben gewaarmerkt als Gods eigendom. (2 Kor.1:21-22)
Ik ben voorbestemd om door Christus Gods kind te worden. (Ef.1:5)
Ik heb door de Geest toegang tot de Vader. (Ef.2:18)
Ik heb de verlossing ontvangen, de vergeving van mijn zonden. (Kol.1:14)
aanbid U om al uw geschenken.

2 Wat ik ben in Christus: veilig (dinsdag/vrijdag)
dank U dat ik in Christus bij U veilig ben en met zekerheid mag zeggen:
Mijn leven wordt dwars door alles heen tot een goed einde gebracht. (verg. Rom.8:28)
Ik word door niemand aangeklaagd, God zelf spreekt mij vrij. (Rom.8:33)
Ik kan door niets gescheiden worden van de liefde van God. (Rom.8:39)
Het goede werk dat God bij mij begonnen is, zal Hij ook voltooien. (Filip.1:6)
Ik ben bevrijd van slavernij, mijn angst voor de dood. (Hebr.2:15)
Ik vind bij God barmhartigheid en genade telkens als ik hulp nodig heb. (Hebr.4:16)
Ik ben uit God geboren en kan mezelf daardoor beschermen, zodat de duivel geen vat op
mij heeft. (1 Joh.5:18)
Ik aanbid U om al uw geschenken.
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3 Wat ik ben in Christus: belangrijk (woensdag/zaterdag)
dank U dat ik in Christus belangrijk ben voor U en over mezelf mag zeggen:
Ik ben Gods tempel en Gods Geest woont in mij. (1Kor.3:16; 6:19)
Ik ben een nieuwe schepping en ben verzoend met God. (2 Kor.5:17-19)
Ik ben met Christus gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus in mij; aan mijn zondige leven is een einde gekomen. (Gal.2:19-20; Rom.6:6)
Ik ben samen met Christus tot leven gewekt en heb een plaats gekregen in de hemelsferen; ik leid een nieuw leven, voor God. (Ef.2:6; Rom.6:4,11).
Ik heb vrijelijk toegang tot God; door mijn geloof in Christus mag ik daarop vertrouwen.
(Ef.3:12)
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. (Filip.4:13)
Ik heb niet een geest van lafhartigheid gekregen, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Tim.1:7)
aanbid U om al uw geschenken.

