




Ik ben een kind van God

 Wie Hem wel ontvingen en in Zijn 

naam geloven, heeft Hij het 

voorrecht gegeven om kinderen 

van God te worden.

 Johannes 1:12



Ik ben een King Kid

 En Hij heeft ons gemaakt tot 

KONINGEN en priesters….

 En wij zullen als KONINGEN 

heersen.

 Openbaringen



Ik ben een huisgenoot van God

 Zo bent u dus geen vreemdelingen 

of gasten meer, maar burgers, net 

als de heiligen, en huisgenoten
van God!



Ik ben een Hemelburger!

 Want wij zijn burgers van een rijk 

in de Hemelen.

 fil. 3:20

 Hij heeft ons samen met Hem uit 

de dood opgewekt en… en plaats 

gegeven in de hemel, in Christus 

Jezus

 Ef. 2:6



Ik ben een vreemdeling!

 Vrienden, jullie zijn vreemdelingen 

geworden in de steden waar jullie 

wonen. 1. petrus 2:11



Ik ben een HEILIGE

 Van Paulus, aan de HEILIGEN in 

Efeze.1:1

 Van Paulus.., aan alle HEILIGEN in 

Filippi



Ik ben een dienaar van God

 Maar nu  zijn jullie bevrijd van de 

zonde. Nu zijn jullie slaven 

(dienaren) van God. Nu leven jullie 

als mensen die bij God horen. 

 Romeinen 6:22



Ik ben het LICHT der wereld

 Jullie zijn het Licht in de wereld, 
-----

 Men steekt ook geen lamp aan om 
hem vervolgens onder een 
korenmaat weg te zetten, nee, 
men zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder 
die in huis is. Zo moet jullie licht 
schijnen voor de mensen, opdat 
ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de 
hemel.

 Matteus 5:14



IK BEN HET ZOUT DER AARDE!

 Jullie zijn het zout van 

de aarde. Maar als het 

zout zijn smaak verliest, 

hoe kan het dan weer 

zout gemaakt worden? 

Het dient nergens meer 

voor, het wordt 

weggegooid en vertrapt.

 Mat. 5:13

Geen Zoutzak, maar het 

ZOUT der Aarde



Ik ben een levende steen….

 En laat u ook zelf gebruiken als 

Levende Steen voor de bouw 

van een geestelijk huis.

 1. petr.2:5



Ik ben een ledemaat van het Lichaam 

van Christus

 Zoals ons ene lichaam vele 

delen heeft en die delen niet 

allemaal dezelfde functie 

hebben, zo zijn we samen één 

lichaam in Christus en zijn we, 

ieder apart, elkaars 

lichaamsdelen.



God heeft  

een plan 

met je leven



God heeft  

GEEN plan 

met je leven



10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid 
van God in al haar schakeringen 
bekend worden aan alle vorsten en 
heersers in de hemelsferen, 11 naar 
het eeuwenoude plan dat hij heeft 
verwezenlijkt in Christus Jezus, 
onze Heer,

(NBV ef3:10-11)



Je 

BENT 

Zijn plan!



Je bent geroepen!



16 Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag 

hij twee broers: Simon en Andreas. Het waren vissers. Ze 

gooiden hun netten uit in het water. 17 Jezus zei tegen hen: 

‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te 

vangen in plaats van vissen.’ 18 Meteen lieten Simon en 

Andreas hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.

19 Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus 

en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs. Jakobus en 

Johannes zaten in hun boot netten te 

repareren. 20 Toen Jezus hen riep, gingen ze met hem mee. 

Ze lieten hun vader met zijn arbeiders in de boot achter.

Marcus 1:16-20



2 timotëus 1:9

9 God heeft ons gered, en ons 

uitgekozen om bij Christus te horen. 

Niet omdat wij dat verdienen, maar 

omdat dat altijd al zijn plan was. Zo 

goed wilde God voor ons zijn! Voordat 

God de wereld maakte, had hij al 

besloten dat wij gered zouden worden 

door Jezus Christus.



2 timotëus 1:9

9 God heeft……. gered, en ……. 

uitgekozen om bij Christus te horen. 

Niet omdat …….. dat verdient, maar 

omdat dat altijd al zijn plan was. Zo 

goed wilde God voor ……. zijn! 

Voordat God de wereld maakte, had hij 

al besloten dat ……. gered zou worden 

door Jezus Christus.



Galaten 5: 1 BGT

Christus heeft ons bevrijd. 

Daardoor kunnen we als vrije 

mensen leven. 

Houd dus vol en laat niemand je 

weer slaaf maken.





1 Kor. 7:17  Blijf wat je was

17 Ieder mens heeft zijn plaats in deze wereld van 

God gekregen. Je moet dat niet willen veranderen. 

Nee, blijf wat je was toen God je uitkoos! Die 

opdracht geef ik aan alle christenen in de hele 

wereld.

18 Als je besneden was toen God je uitkoos, moet je 

dat zo laten. En als je niet besneden was toen God 

je uitkoos, moet je dat ook zo laten.19 Want het is 

niet belangrijk of je besneden bent of niet. Het is 

alleen belangrijk dat je je houdt aan Gods regels.



20 Blijf wat je was toen God je uitkoos!21 Als je 

een slaaf was, maak je daar dan niet druk om. Maar 

als je de kans krijgt om vrij te komen, moet je dat 

natuurlijk doen.22 Trouwens, een slaaf die 

in Christus gaat geloven, is eigenlijk vrij. Want 

christenen zijn vrije mensen. En andersom: iemand 

die vrij is en in Christus gaat geloven, is eigenlijk een 

slaaf. Want hij komt in dienst 

van Christus.23 Christus heeft jullie namelijk gekocht, 

jullie zijn van hem. Laat je leven dan niet beheersen 

door dingen die mensen belangrijk vinden.
24 Dus, vrienden, jullie moeten blijven wat jullie 

waren toen God jullie uitkoos! Dat is wat God van 

jullie vraagt.





1 kor 1: (BGT)

20 Inderdaad, wat heb je aan wijsheid? Wat heb je aan 

kennis? Wat heb je aan het nadenken over moeilijke vragen? 

Niets! God heeft laten zien dat menselijke wijsheid niets 

voorstelt.21 Het is de mensen nooit gelukt om met dat soort 

wijsheid God te leren kennen. 

Nee, God had een ander plan. Hij redt ons omdat we 

geloven in een boodschap die volgens de mensen onzin is. 

Gods wijsheid is dus totaal anders dan menselijke wijsheid!



God kiest voor onbelangrijke mensen
26 Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment 

dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. 

Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren ook niet machtig 

of rijk.
27 Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld ‘dom’ of 

‘zwak’ genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van 

mensen belachelijk gemaakt. 28 God heeft mensen uitgekozen die 

onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. 

Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk 

is. 29 Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf.
30 God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij 

Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het 

wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. 31 En zo wordt 

werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat: 

«Er is er maar één op wie wij trots mogen zijn: de Heer.»







2 Korintiërs 3:18

18 Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek 

voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de 

hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in 

nieuwe mensen, 

wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer.

Daar zorgt de heilige Geest voor
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