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‘Worden wie je bent!’ Met deze uitspraak start elke aflevering van het Family7 tv-programma 
Transparant.* Aansluitend hoort hier achter te staan: ‘zoals God je bedoeld heeft!’ Immers, je 
kunt pas werkelijk worden wie je bent als je weet wie je bent in Christus! Hij heeft jou gemaakt 
en Hem behoor je toe.

Dit werkboek is een hulpmiddel om je te begeleiden tijdens het ontdekken van Gods unieke 
plan met jouw leven. Graag willen wij je hiervoor praktische tips en tools aanreiken zodat jij je 
bewust wordt van je koninklijke identiteit. Je mag gaan doen waarvoor  je werkelijk  gemaakt 
bent en zo kun je meer invloed hebben op je omgeving.

Het werkboek en de uitzendingen van Transparant helpen je om het Woord van God te horen, 
persoonlijk aan te nemen, toe te passen en je toe te eigenen. Dit werkboek kun je als hand-
leiding gaan gebruiken tijdens je eigen stille tijd met God, maar is ook heel geschikt om te 
behandelen in groepsverband. 

Ieder hoofdstuk bestaat uit ‘de vier V’s’.

Voorbereiding: een verwijzing naar de link van de uitzending en meestal een lied, 
gebed of gedicht als inleiding op de uitzending.

Verdieping: kort onderwijs dat dieper ingaat op het thema.

Verwerking: vragen en stellingen om te overdenken, beantwoorden of bespreken.

Verandering: een praktische toepassing van het geleerde voor je dagelijks leven.

Ons verlangen is dat dit werkboek jou zal inspireren en in beweging zal brengen om op te 
staan, Jezus te leven en te schitteren!

Een hartengroet van,
Esther & Erica
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Voorbereiding
 

Kijken: Transparant serie 1, aflevering 1

En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, 

verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de 

HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.

Jesaja 45:3
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Verdieping

Lieve trouwe Vader,
U bent zo groot en machtig

en toch ziet U mij zitten.
Open mijn ogen om de rijkdommen te zien

die U in mijn leven hebt gelegd.
Open mijn oren om Uw stem te verstaan,
open mijn hart om Uw liefde te voelen.

Open mijn handen om Uw zegen te ontvangen
en weer door te geven.
Ik houd van U! Amen.

Je bent een schat, een grote, waardevolle schat. Kun je dat geloven? Om een schat te vinden, 
moet je eerst heel wat werk verzetten door op zoek te gaan naar wat er onder allerlei lagen 
stof en aarde zit verstopt. God wil deze kostbaarheden tevoorschijn halen in ons leven, want 
Hij ziet jou als een schat. 

Wat is een schat eigenlijk?

Een schat is kostbaar, waardevol en uniek. Er moet vaak een flinke som geld betaald worden 
om hem in bezit te krijgen. Als eigenaar van een schat ga je zorgvuldig met je bijzonderheden 
om, want je wilt niet dat er iets van je schat beschadigd of geroofd kan worden. In de Bijbel 
kunnen we lezen dat Jezus, de Zoon van God, er alles voor over heeft gehad om jou te laten 
inzien dat je waardevol voor Hem bent. Het heeft Hem alles gekost, zelfs Zijn eigen leven.
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Waarom deed Hij dit?

Dit deed Hij vanuit liefde voor Zijn Vader en voor jou. Als je dit gelooft, dan kun je jezelf gaan 
zien als Gods geliefde kind. Echter, veel te vaak koesteren we heel andere gedachten over ons-
zelf. Niet de gedachten van heil, vrede en hoop, maar kleinerende gedachten en gedachten van 
minderwaardigheid. We vergelijken onszelf zo gemakkelijk met een ander. In onze ogen lijkt die 
ander altijd beter, mooier en krachtiger dan dat wij onszelf zien. Zo komen we er vaak bekaaid 
vanaf, en halen we onszelf naar beneden. Op die momenten zegt God: ‘Ik zie, Ik zie, wat jij zelf 
nog niet ziet! Ik zie een grote schat in jouw leven liggen die Ik tevoorschijn wil halen en in het 
licht wil brengen. Jij bent jij en je bent uniek. Je bent enig in je soort, kostbaar, onvervangbaar, 
waardevol en authentiek.’ God heeft jou gemaakt omdat Hij jou nog niet had.

Een Meesterwerk

In Psalm 139 staat beschreven hoe kunstig Hij jou in elkaar heeft gezet, van jou is er maar één. 
Je bent handgemaakt, een Meesterwerk. God maakt dus geen rommel. Hij weet heel goed wat 
Hij doet. Waar je ook vandaan komt en hoe je ook bent ontstaan, God heeft jou gewild. Je bent 
geliefd en aanvaard door Hem, Hij heeft een groot plan met jouw leven. Ga samen met Hem 
het avontuur aan. Zo kun jij de door Hem gegeven gaven, kwaliteiten en talenten gaan ontdek-
ken. Ze liggen nu misschien nog verborgen, maar als je Hem vertrouwt, worden ze zichtbaar; 
ze zijn immers niet bedoeld om onder de oppervlakte te schitteren. God wil deze verborgen 
schatten tevoorschijn halen om in Zijn licht te brengen, zodat ze ingezet kunnen worden in Zijn 
Koninkrijk. God wil ons dus vernieuwen in ons denken: jij bent een geschenk, jij bent een schat, 
geloof je dat?



Verwerking

Verborgen schatten

Jouw schat kan bestaan uit jouw persoonlijke kwaliteiten, talenten, gaven, vaardigheden, unie-
ke eigenschappen. Kortom: dat wat jou bijzonder maakt!

Welke waardevolle schatten heb jij ontdekt in je leven? Hoe kwam je tot deze ontdekking?

Wat had dit voor invloed op jou en je omgeving?

Welke schatten liggen nog verstopt en wil je verder ontwikkelen?

Slijpingsproces

Het minst leuke, maar het meest belangrijke proces in je leven is het slijpen; net als bij een 
diamant. Je kunt je tijdens dit proces afvragen: wat blijft er nog van me over? Toch moet je 
erop vertrouwen dat de Meesterwerker precies weet wat Hij doet. Hij haalt alleen de onzui-
verheden en insluitsels weg zodat niets het Licht in jou tegen kan houden, om jou optimaal te 
laten schitteren.

Noem eens een voorbeeld van een slijpingsproces in je leven. Wat heeft dit met je gedaan?
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Zijn er nog gebieden in je leven waarin God je verder mag slijpen?

Schatgraven

Heb je nog geen idee welke schatten er voor jou klaarliggen? Ga dan mee op ontdekkingstocht! 
Het woord ‘ontdekken’ staat in het woordenboek omschreven als: ‘Iets waarnemen wat bestaat 
maar nog niet bekend was, ergens achter komen, vinden wat verborgen is, bespeuren, openba-
ren, onthullen, blootleggen, bemerken en gewaarworden.’ We gebruiken de Bijbel als leidraad 
in onze zoektocht. Aan de hand van bijbelteksten kun je de verborgen schatten in jouw per-
soonlijk leven gaan ontdekken en onderzoeken. Lees en overdenk onderstaande bijbelteksten.

Wat kan druk opleveren? 
Psalmen 119:71

Ontzag voor God is kostbaar 
Jesaja 33:6

Wat een glorieuze schat 
2 Korinthe 4:7-15

Wees welkom 
Spreuken 15:6

Onderschat de uitwerking van je hart niet 
Lukas 6:45

Au, maar bedankt 
Spreuken 27:17

Bewaar je schat 
Mattheüs 6:19-21

Stelling

‘Het goede is een vijand van het beste.’
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Vraag een ander om jouw zichtbare kwaliteiten te omcirkelen. Onderstreep vervolgens zelf 
jouw beste drie kwaliteiten. 

behulpzaam

doorzetter

enthousiast

betrouwbaar

integer

krachtig

creatief

geduldig

open

handig

moedig

rustig

gevoelig

eerlijk 

grappig

spontaan

Verandering
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luisteraar

speels

zorgzaam

veelzijdig

vrolijk

betrokken

teamspeler 

serieus

loyaal

analytisch

mild

nuchter

beheerst

duidelijk

gul

stabiel

inspirerend

doelgericht

precies

gastvrij
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Verwerking


