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Zeewolde 



Belangrijkste vragen die een mens zich kan stellen: 

1. wie ben ik? 
2. vanwaar kom ik?
3. waar/wanneer ben ik?
4. waar naartoe ga ik? 



interessant...

vragen komen overeen met wat wij 'naam-vallen' 
noemen (→ naam + (ge)val, Lat. casus).

ze identificeren = bepalen identiteit

1. 1e naamval: wie?
onderwerp, nominatief

2. 2e naamval: vanwaar?
genitief > afkomst en vandaar: bezit

3. 3e naamval: waar?/wanneer?
datief: bepaling van tijd en plaats

4. 4e naamval: waar naartoe?; richting



wat antwoorden we op de vraag: 
WIE BEN JE?

▪ naam (inclusief geslacht > voornaam)
▪ afkomst (ouders > achternaam!)
▪ met eventueel aanvullende informatie

• bijzonderheden over achtergrond, beroep, 
uiterlijk, etc. 



karakteristiek bij menselijke identiteits-bepaling:

▪ HEDEN: wat NU voor ogen is
lichamelijke kenmerken

▪ en VERLEDEN: 
• geboortedatum -plaats
• ouders
• opleiding
• strafblad
• handicaps

karakteristiek bij Goddelijke
identiteits-bepaling: de TOEKOMST

voor ogen

ongezien





Psalm 103

14 Want Hij weet wat maaksel wij zijn, 
gedachtig dat wij stof zijn.

niemand kent het 'maaksel' 
(creatie) beter dan de Maker



Psalm 103

14 Want Hij weet wat maaksel wij zijn,
gedachtig dat wij stof zijn. 

Hij herinnert ons eraan 
waarvan wij gemaakt zijn



Psalm 103

15 De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als 
een bloem in het veld, zo bloeit hij.



Psalm 103

16 Want als de wind er overheen gaat is zij niet 
meer en haar plaats kent men niet meer.





1Samuël 16

7 En JAHWEH zei tot Samuël: 
kijk niet naar zijn (=Eliabs) verschijning, 
noch naar zijn verheven statuur, 
want ik verwerp hem...



1Samuël 16

7 ... immers het is niet wat de mens aanziet. 
De mens ziet wat voor ogen is 
maar JAHWEH ziet het hart. 

slechts Eén weet wie we werkelijk zijn...
en wat we zullen worden





10 En God noemde het droge aarde, 
en de samengevloeide wateren 
noemde Hij zeeen. 

Genesis 1 

God benoemt = geeft namen
en drukt daarmee de essentie uit



5 En jouw naam 
zal niet meer genoemd worden Abram, 
maar jouw naam zal zijn Abraham
omdat ik jou tot vader 
van een menigte naties stel.

Genesis 17 

een nog kinderloze Abram krijgt de 
naam 'vader van een menigte naties'



5 Abraham nu was honderd jaar oud, 
toen hem zijn zoon Isaak geboren werd.

Genesis 21 

= 'lachen' > reeds voor de geboorte bepaald
Gen.17:19





8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, 
dat toen wij NOG ZONDAREN WAREN, 
Christus ten behoeve van ons stierf. 

Romeinen 5 

gelovigen rekenen zich niet meer als zondaren



6 Want Christus, 
toen wij NOG ZWAK WAREN, 
stierf bij gelegenheid 
ten behoeve van goddelozen.

Romeinen 5 

St.Vert. krachteloos
lett. on-sterk 



11 Zo ook jullie, reken jezelf inderdaad
doden te zijn voor de zonde, 
levenden echter voor God, in Christus Jezus.

Romeinen 6 

geloof = niet zien en/of voelen
maar rekenen zoals God rekent! 



11 Zo ook jullie, reken jezelf inderdaad
doden te zijn voor de zonde,
levenden echter voor God, in Christus Jezus.

Romeinen 6 

niet strijden tegen zonde maar negeren
hoe? > 



11 Zo ook jullie, reken jezelf inderdaad
doden te zijn voor de zonde, 
levenden echter voor God, in Christus Jezus.

Romeinen 6 

(positief) leven voor God door te 
erkennen wie je bent in Christus Jezus
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