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                            Kies – koos – gekozen!                                                               

Spr.9:10=>”Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de 

kennis van de heiligen is inzicht.”                                                              

Spr.1:5-7=>”Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie 

verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een 

spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De 

vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten 

wijsheid en vermaning.”                                                                               

Jak.3:13-18=>”Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn 

goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige 

wijsheid…”                                                                                           

Fil.1:27-30=>”Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig,..”                                                                     

2 Tim.4:7-8=>”Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot 

een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij 

weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, 

maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”                                      

1 Tim.6:12=>”Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het 

eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis 

afgelegd hebt voor vele getuigen.”                                                                

Opb.21:6-7=>”En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa 

en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor 

niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie 

overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij 

zal voor Mij een zoon zijn.”                                                                                          

Joh.10:27-28=>”Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij 

volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet 

verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand 

rukken.”                                                                                             

Ik kies – ik koos – ik heb gekozen. (1 Kor.9-10)                                    

Ik weet – ik wist – ik heb (een)geweten. (1 Petr.3:21)                            

Ik geloof – ik geloofde – ik heb geloofd. (Rom.10:8-11)                       

Ik hoop – ik geloof – ik heb lief(de). (1 Kor.13:13)                                                          

Ik leef – Ik leefde – Ik heb geleefd. (Hebr.13:1-7)                               

Ik ben zeker – ik ben gezekerd – ik ben verzekerd. (Rom.8:37-39)                         

Ik kies voor het eeuwige leven. (Joh.10:27-30 )  

Zoek zelf verder in de Bijbel en vul aan wat op jou toepasbaar is. 

Uitdaging: Onderzoek, ontdek, schaaf, verander en pas aan/toe!                                                                          

 


