
WIE IS EK IN CHRISTUS?

 Ps 139:13 “U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder”

 Jerm 31:3  “Ek het jou nog altyd liefgehad, daarom het Ek jou met geduld verdra”

 Jerm 29:11  “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; 
Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting

 1 Kor 6:20 “Julle is gekoop, en die prys is betaal.  Julle moet God dus in julle liggaam 
verheerlik”

 1 Pet 2:9  “Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir 
God afgesonder is, die eiendomsvolk van God”

 Ps 103:12  “So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van 
ons af”

 2 Kor 5:17  “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens.  Die oue is verby, die nuwe 
het gekom.

 Jes 43:1:  “Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel:  
Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne”
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