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WIE IS EK IN CHRISTUS?
Ek is aanvaar in Christus.
Ek is God se kind
Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders
van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Ek is Jesus se vriend
Joh 15:15 Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy
heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader
gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
Ek is geregverdig
Rom 5:1 Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse
Here Jesus Christus;
Ek is verenig met God en een van gees met Hom
1Kor 6:17 Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
Ek is gekoop teen ‘n prys; ek behoort aan God
1Kor 6:20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees
wat aan God behoort.
Ek is deel van die Liggaam van Christus
1Kor 12:27 Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.
Ek is heilig
Efe 1:1 Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in
Éfese is, en die gelowiges in Christus Jesus:
Ek is aangeneem as God se kind
Efe 1:5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur
Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,
Ek het direkte toegang deur Gees tot die Vader
Efe 2:18 want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.
Ek is verlos en vergewe van al my sondes
Kol 1:14 in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.
Ek het die volheid in Christus
Kol 2:10 en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;
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Ek is verborge in Christus
Ek is vir altyd vry van veroordeling
Rom 8:1-2 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die
wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. (2) Want die wet van die Gees van die
lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
Ek is verseker dat alles vir my ten goede meewerk
Rom 8:28 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat
na sy voorneme geroep is.
Ek is vry van enige veroordelende aanklagte teen my
Rom 8:33-34 Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat
regverdig maak. (34) Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog,
wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
Ek kan nie geskei word van God se liefde nie
Rom 8:35 Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of
vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?
Ek is bevestig, gesalf en verseël in Christus
2 Kor 1:21 Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God,
Ek het skuiling in Christus by God
Kol 3:3 Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.
Ek het vertroue dat die goeie werk in my wat begin is voleindig sal word
Fil 1:6 omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal
voleindig tot op die dag van Jesus Christus;
Ek is ‘n inwoner van die hemele
Fil 3:20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die
Here Jesus Christus,
Ek het nie ‘n gees van vrees nie maar van liefde, krag en selfbeheersing
2Tim 1:7 Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en
liefde en selfbeheersing.
Ek kan barmhartigheid en genade vind in tye van nood
Heb 4:16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons
barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
Ek is uit God gebore en die bose het nie vatplek aan my nie
1Joh 5:18 Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God
gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.
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Ek is iemand spesiaal in Christus
Ek is die sout en die lig van die wêreld
Mat 5:13-14 Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal
dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap
te word nie. (14) Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, kan nie
weggesteek word nie;
Ek is ‘n loot van die ware wynstok en Sy lewe vloei deur my
Joh 15:1,5 Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer .(5) Ek is die wynstok, julle
die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen
nie.
Ek is gekies en aangestel om vrug te dra
Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om
vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra,
Hy julle dit kan gee.
Ek is ‘n persoonlike getuie vir Christus
Hand 1:8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal
my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste
van die aarde.
Ek is God se tempel (so ek is kerk)
1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon
nie?
Ek is ‘n bedienaar van versoening
2 Kor 5:17-20 Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het
verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. (18) En dit alles is uit God wat ons met Homself
versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, (19)
naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie
toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. (20) Ons tree dan op
as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat
julle met God versoen.
Ek is God se medewerker
2Kor 6:1 En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie
tevergeefs mag ontvang nie.
Ek sit saam met Christus in hemelse plekke
Efe 2:6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,
Ek is God se maaksel
Efe 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God
voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
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Ek kan God nader met vryheid en vertroue
Efe 3:12 in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in
Hom.
Ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee
Fil 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
Ek is erfgenaam van God en mede erfgenaam van Christus
Rom 8:17 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede
erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom
verheerlik kan word.
Ek is verseker van my toekoms in die ewige lewe
1 Joh 5:13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat
julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.
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WIE EK IS IN GENADE
Ek is iemand. Ek is ‘n heilige deur die genade van God in Jesus Christus.
Psa 139:13-18 Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. (14) Ek
loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte
goed. (15) My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig
geweef in die dieptes van die aarde. (16) U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u
boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar
was nie. (17) Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som
nie! (18) Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand; word ek wakker, dan is ek nog by U.
Efe 2:8-10 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die
gawe van God; (9) nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. (10) Want ons is sy
maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons
daarin kan wandel.
2 Kor 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het
verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
Ek is geseënd. Ek het alles wat ek nodig het in Christus.
Gal 2:9 en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Céfas en
Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap
gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan;
Ek is uitverkies deur God.
1 Pet 2:9 Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk
as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep
het tot sy wonderbare lig,
Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal
daardeur lewe.
Joh 15:15 Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy
heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader
gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
1 Thes 1:4 omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.
Ek is heilig en sonder skuld.
Rom 3:21-26 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die
wet en die profete daarvan getuig, (22) die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in
Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; (23) want
almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, (24) en hulle word
deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
(25)
Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid
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te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die
verdraagsaamheid van God (26) om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat
Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.
Rom 8:1-4 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die
wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. (2) Want die wet van die Gees van die
lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. (3) Want
God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie
Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die
sonde veroordeel in die vlees, (4) sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na
die vlees wandel nie, maar na die Gees.
1 Kor 1:30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit
God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.
Efe 4:22-24 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur
die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, (23) en dat julle vernuwe moet word in
die gees van julle gemoed (24) en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God
geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
Ek is ‘n geliefde seun/dogter.
Rom 8:15-17 Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar
julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! (16)
Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; (17) en as ons kinders
is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons
naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.
Rom 8:31-38 Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons
wees? (32) Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee
het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? (33) Wie sal
beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. (34) Wie
is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat
ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. (35) Wie sal ons skei van die
liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar
of swaard? (36) Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is
gereken as slagskape. (37) Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom
wat ons liefgehad het. (38) Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of
owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge
1Joh 3:1 Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God
genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het
nie.
Rom 5:6-8 Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose
gesterwe. (7) Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe vir 'n goeie mens sal iemand
miskien nog die moed hê om te sterwe (8) maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
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Ek is ‘n trofee van God se genade.
Efe 2:4 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy
ons liefgehad het,
1 Kor 15:11 Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo.
Ek is verlos, Ek is vergewe.
Jes 53:4-6 Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte--dié het Hy
gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. (5)
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy
verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar
vir ons genesing gekom. (6) Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad
geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Gal 1:10-14 Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense
te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie.
(11)
Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na
die mens is nie. (12) Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n
openbaring van Jesus Christus. (13) Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in
die Jodedom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het; (14) en
dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote,
terwyl ek veral 'n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders.
Ek het die Heilige Gees binne in my.
Efe 1:1-23 (Lees uit die Woord)
Luk 24:49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad
Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
Gal 4:6 En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en
Hy roep: Abba, Vader!
Hand 1:8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal
my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste
van die aarde.
Ek is God se eiendom.
Efe 1:14 wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy
heerlikheid.
1 Pet 2:9 Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk
as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep
het tot sy wonderbare lig,
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