


God koos Abraham

Nehemia 9:7-8 (HSV)
7 U bent de HEERE, de God Die Abram hebt uitgekozen 

en hem hebt uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën, en U 
hebt zijn naam veranderd in Abraham.

8 U hebt zijn hart trouw bevonden voor Uw aangezicht en 
U hebt een verbond met hem gesloten om hem het land 
te geven van de Kanaänieten, de Hethieten, de 
Amorieten, de Ferezieten, de Jebusieten en de 
Girgasieten, om het te geven aan zijn nageslacht; en U 
hebt Uw woorden gestand gedaan, want U bent 
rechtvaardig.



God koos David

Handelingen 13:22-23 (NBV)

22 Toen stootte God hem van de troon en 
maakte David koning, van wie hij getuigde: 
“In David, de zoon van Isaï, heb ik een man 
naar mijn hart gevonden, die geheel naar 
mijn wil zal handelen.”

23 En uit Davids nageslacht heeft God, 
overeenkomstig zijn belofte, een redder voor 
Israël voortgebracht, Jezus.



God koos Paulus

Handelingen 9:15-16 (HSV)

15 Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze 
is voor Mij een uitverkoren instrument om 
Mijn Naam te brengen naar de heidenen en 
de koningen en de Israëlieten.

16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet 
lijden voor Mijn Naam.



God kiest jou

1 Petrus 2:9 (BOEK)

9 Maar zo bent u niet. U bent door God 
uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; 
mensen die voor God zijn afgezonderd om 
overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, 
Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis 
naar Zijn heerlijk licht te komen.



Romeinen 6:3-8 (BOEK)

3  Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus 
gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn 
dood?

4  Die doop in Hem was onze begrafenis. En 
zoals Christus weer levend is gemaakt door 
de heerlijke macht van de Vader, zo mogen 
wij nu ook een heel nieuw leven leiden.

5  Wij zijn dus één geworden met Hem, één in 
dood en leven.

6  Wij weten dat de persoon die wij vroeger 
waren, niet meer leeft. Die is met Christus 
aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend 
met het wezenlijke van de zonde.



Romeinen 6:3-8 (BOEK)

7  De zonde heeft niets meer over ons te 
zeggen. De zonde heeft geen macht over een 
dode.

8  Als wij met Christus gestorven zijn, geloven 
wij dat we ook met Hem zullen leven.


