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Leskern: Omdat God van mij houdt, mag ik er zijn. God vindt mij waardevol 
 want Hij maakte mij, reinigt me en vernieuwt mij.

16.1 Ik en mezelf  

Jij
Ben jij blij met jezelf? Met wat je kunt en wie je 
bent? Houd je van jezelf? Sommige jongeren 
houden veel te veel van zichzelf. Die kijken 
nauwelijks naar een ander om en zijn alleen 
gericht op wat hen interesseert. Anderen 
denken juist klein van zichzelf, alsof zij niet 
meetellen, die verstoppen zich het liefst. 
Sommige jongeren zijn somber, anderen doen 
geforceerd grappig. Hoe ben jij? Hoe denk jij 
over jezelf?

Nog een vraag
En hoe zou God over je denken? 
Dat vertelt God je. In de Bijbel lees je dat God 
de Vader je maakte, voor Hem vorm jij geen 
geheim.1 God houdt van je, Hij gaf zijn eigen 
Zoon om je te redden van zonde en dood.2 
Gods heilige Geest vernieuwt en heiligt je.3 
Dat betekent: God kent je persoonlijk, Hij 
ziet je door Jezus als een mooi mens en met 
zijn Geest maakt Hij dat steeds meer waar. 
Belangrijker dan hoe je over jezelf denkt, is 
hoe God je ziet. ‘Bedenk hoe groot de liefde 
is die de Vader ons heeft geschonken! Wij 
worden kinderen van God genoemd, en dat 
zijn we ook.’4 

Klopt het wel?
Je wordt blij, als je je realiseert hoeveel God 
van je houdt. Maar soms voelt het niet zo. Als 
je jezelf nu niet waardevol, maar waardeloos 
voelt? Klopt het dan wel? 
God geeft je de Bijbel niet voor niets. Hij weet 
dat je gevoel je in de war kan brengen. Lees 
daarom geregeld wat Hij tegen je zegt en 
geloof: voor God ben ik een kostbaar mens.

Er kan ook iets anders zijn waardoor je gaat 
twijfelen. Als je verkeerde dingen doet, dingen 

waarvan je weet dat ze tussen God en jou 
instaan. Houdt God dan nog wel van je? Ja! 
God is niet van je gaan houden toen alles in 
orde was, maar toen je een zondig mens was. 
Hij zorgde juist dat alles in orde kwam. Bij God 
kun je altijd terugkomen. Hij wil graag dat je je 
dat realiseert. Als je jezelf slecht vindt, maak je 
dan klein, vertel alles aan God, laat je zonde 
vergeven door Jezus en laat je vernieuwen 
door de heilige Geest. Denk maar aan de 
gelijkenis van de verloren zoon. Toen hij 
thuiskwam stond zijn vader met open armen 
op hem te wachten!5 

Belangrijk
Het is belangrijk over jezelf na te denken en 
vooral, om te bedenken wie je mag zijn van 
God. Als God je het leven geeft, je reinigt 
en vernieuwt, dan mag je er zijn! Je mag 
opkomen voor jezelf. Kom voor de dag met je 
gaven en talenten. 

Houd van God, denk positief over jezelf en 
houd van je naaste als van jezelf. Herinner je: 
God vergeeft mij mijn schuld, Hij geneest mijn 
ziekten, Hij redt mij van het graf, Hij kroont 
me met trouw en liefde, Hij overlaadt me met 
schoonheid en geluk, mijn jeugd vernieuwt 
zich als een adelaar.6 God houdt van mij en 
daarom mag ik er zijn!
___

1) Ps. 139: 14 - 16 

2) Joh. 3: 16 

3) 2 Tess. 2: 13  

4) 1 Joh. 3: 1  

5) Luc. 15: 11 - 32 

6) Ps. 103: 3 - 5
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Verdieping

Apart gezet
Wat moet je met deze les? God heeft 
je gemaakt, Hij houdt van je en je bent 
kostbaar. Misschien denk je: Ik merk daar 
helemaal niets van, mijn leven is niet zo fijn.
Trouwens ik bak er meestal niets van. Ik zie 
het niet zitten en God ziet het met mij vast 
ook niet zitten.

Misschien denk jij zo, maar doet God dat 
ook? God kijkt anders naar jou dan jij doet. 
Paulus schrijft: ‘Vervuld van ontzag voor de 
Heer, proberen we iedereen te overtuigen. 
God weet precies wie en wat wij zijn.’1 En 
dat is anders dan jij denkt.

God ziet jou samen met Jezus. ‘Iemand 
die één is met Christus is, een nieuwe 
schepping.’2 God ziet je als een nieuw mens. 
Dat ontdek je door te geloven.

Hoe kun je ‘één met Christus’ worden? 
Jezus zegt: ‘Blijf in Mij, dan blijf ik in jou,’3 en: 
‘Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je 
je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook 
aan de geboden van mijn Vader gehouden 
heb en in zijn liefde blijf.’4

Je bent ‘in Jezus’ als je gelooft dat Hij je zo 
lief heeft, dat Hij zichzelf voor jou opofferde. 
Als je beseft dat Jezus God is en toch voor 
jou stierf.

In Jezus zijn is als een ruimtevaarder die 
in zijn ruimtepak door het heelal zweeft. 
Zonder dat pak sterft hij. Maar dankzij dat 
pak blijft hij leven.

Als Jezus in jou is, ziet God niet een 
zondaar. Hij kijkt naar jou en ziet Jezus en 
wat Jezus voor je deed. 

Hoe kijk jij naar jezelf? Zonder ruimtepak? 
Zonder Jezus? 
___

1) 2 Kor. 5: 11  

2) 2 Kor. 5: 17  
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1) Jesaja 43: 1 - 3
In deze verzen kun je lezen hoeveel 
God van jou houdt als kind van zijn 
volk. Wat treft je daarin het meest? 
Dank God in je gebed voor zijn grote 
liefde voor jou.

2) Psalm 139: 14 - 16
Zo zorgzaam heeft God je gemaakt. 
Je bent er niet toevallig. Hij bedacht 
hoe jij er uit zou zien. En Hij houdt 
van jou zoals Hij je schiep. 

3) 1 Tessalonicenzen 2: 13, 14
God wil graag dat jij zijn kind bent. 
Op welke manier heeft Hij jou 
geroepen om dat te zijn? Wie heeft 
Hij in jou leven daarvoor gebruikt? 
Dank God voor zijn Geest en de 
mensen die jou het evangelie hebben 
verteld. 

4) Psalm 103: 3 - 5
Hoe kan het dat de hoge God zo van 
je houdt? Jij vergeet Hem zo vaak 
en zondigt steeds maar weer… Lees 
maar wat God met je doet. Zoveel 
houdt Hij van je. Iets om Hem voor te 
danken?

5) 1 Johannes 3: 1 - 3
Wat een liefde van God voor jou. Hoe 
noemt Hij je zelfs in dit gedeelte? En 
hoe zullen we uiteindelijk worden? 
Kan jij je daar iets bij voorstellen? 
Iets om naar uit te kijken, toch?

Weekagenda

3) Joh. 15: 4

4) Joh. 15: 9, 10 
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1.  Lees Jesaja 43: 1 - 7. Het zijn bijzondere woorden van Jesaja voor het volk Israël dat 
 gezondigd had, en in ballingschap leefde. Welk vers spreekt jou het meest aan en 
 waarom?

2.  In deze les gaat het over hoe God je ziet en hoe jij jezelf mag zien. Dat vertelt God je ook 
 in de doop. Zoek op in de les welk gedeelte daar bij past en leg uit wat Gods boodschap 
 in de doop voor jou is.

3.  Luister naar het lied ‘Jezus liefde voor mij’ van Sela via youtube met de songtekst erbij.
 
4.  Kijk in de spiegel. Kijk niet naar je uiterlijk, maar bedenk wat je in deze les leerde. Wie 
 mag jij zijn? Kijk goed naar jezelf! Je kunt ook een fotoalbum van jezelf gaan bekijken bij 
 deze les.
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Dichtbij

Gesprek
Jonathan, Moniek en Wout kijken op als 
Miriam aan komt lopen. Ze ploft op de lege 
stoel en zegt: ‘Ik heb het helemaal gehad. Die 
rotklas kan me gestolen worden.’ De andere 
drie kijken haar vragend aan. ‘Gisteren zat 
iedereen te lachen toen ik die buis liet vallen 
bij scheikunde. In de kleedkamer bij gym 
duwden ze me bijna plat en net bij de wc’s 
zaten Linde en Elsie te lachen. Ze moeten me 
niet. Nou, dat is dan wederzijds, ik hoef hen 
niet meer.’ 

‘Hoef je jezelf nog wel?’ reageert Moniek. Het 
is eruit voor ze het door heeft en ze schrikt als 
Miriam begint te huilen. Ze slaat een arm om 
haar heen en fluistert: ‘Wat is er?’ ‘Ik voel me 
zo rot’, schokt Miriam, ‘ik kan er net zo goed 
niet zijn.’ 

Het wordt stil aan het tafeltje. De anderen 
weten even niet zo goed wat ze moeten 
zeggen. Dan zegt Jonathan: ‘Jij denkt dat 
niemand je ziet zitten?’ Miriam knikt. Wout 
reageert: ‘Joh, wat naar! Ik kan wel een heel 
verhaal houden over dat lachen niet uitlachen 
is en zo, maar dat je jezelf niet meer ziet 
zitten... Misschien dat daarom die andere 

dingen zo erg zijn?’ Hij kijkt vragend naar 
Miriam. Die denkt even na. Zou het echt zo 
zijn dat dat met elkaar te maken heeft? Voor 
ze kan reageren zegt Moniek: ‘Dat kon wel 
eens waar zijn. Ik merk ook dat ik me dingen 
veel erger aantrek als ik zelf niet goed in mijn 
vel zit. Mijn therapeut zegt dat….’ Dan stopt ze 
en wordt rood. ‘Nu weten jullie het!’ zegt ze, 
en gaat verder: ‘nou ja, misschien is dat wel 
goed. Ik moest het toch een keer vertellen. Ik 
ben al een half jaar in therapie, maar nu gaat 
het langzaam beter.’

Miriam kijkt verbaasd. Moniek op therapie? 
En die lijkt altijd zo zeker van zichzelf! En 
Wout zegt: ‘Misschien moeten we minder 
verstoppertje spelen en meer over onszelf 
vertellen.’

Wat zou jij willen zeggen tegen Miriam en de 
anderen? Herken je dingen in dit verhaal? 
Wat? 

Werkplaats


