
 
 

Guds Udvalgte, Hellige og Elskede 
 

Nr. 339 - søndag den 14.08.22 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
Kol 3,12: Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig 
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed… 
 
1) Udvalgt 
I GT -  Du fødes ind i udvælgelsen - Israellit af fødsel - et udvalgt pagtsfolk  
I NT -  ”Du fødes på ny” – en overnaturlig fødsel, som du kun kan tage 
imod gennem tro = arving / barnekår. Den Nye Pagt - et udvalgt pagtsfolk 
 
Historien om kongesønnens bryllupsfest - Matt 22, 1-14 (HvD) 
Dem der tog imod ”indbydelsen”. Indbydelsen kom i form af en klædning, 
som du måtte iklædte dig 
 
Luthersk udvælgelseslære (vs. calvinsk præ-destinations-lære) 

1) Gud vil alles frelse 
2) Jesus døde for ALLE mennesker 
3) Frelsen modtages af den enkelte i tro 

 

”Årsagen til at Gud udvælger én og ikke en anden, skal man søge i 
mennesket, ikke i Guds vilje. For Guds løfter er universelle. Han vil, at 
alle mennesker skal frelses. Derfor er skylden ikke vor Herre Guds, som 
giver løfterne, men deres, som ikke vil tro.” - Luther 
 
Læs: John 15,16: Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har 
udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære 
frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. 
 
2) Helliget 
Læs Ef 1,4-5: For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til 
at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. 5 I sin gode vilje 
forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus… 
 
Hellig ”Kadosh” på hebraisk betyder bl.a.:  
Sat til side, adskilt fra, i sin helt egen kategori  
For en sådan ypperstepræst trængte vi til: ”…en, der er hellig, uskyldig, 
ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene” (Hebr 7, 26) 
 

Glem ikke, at kaldet til at følge Kristus – også er et kald til at være hellig, 
at leve helligt, som han er hellig (1 Peter 1, 15-16) 
 
I GT: Helligt: arken, tavlerne, teltet, templet, redskaberne, klædedragt, 
mennesker, steder (bjerg). FORDI Gud er der - Gud er i det!  
Noget er helligt – fordi det tilhører ham! – det han har helliget/sat til side… 
 
• Navnet: ”Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn!” 
• Hans ord er helligt! (ikke hvilken som helst bog) – de hellige Skrifter 
• Hans Ånd er hellig! 
• Hans folk er helligt! = Du ER hellig! 
 
Jesus Kristus er vores hellighed! – vi har ikke selv det, der skal til for at 
være hellige! 
 
Læs Hebr 10, 10 + 14: …og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at 
Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.  
For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet.  
 
Guds nåde og frelse er fri – gratis. Men, det betyder langt fra, at det ikke 
er uden værdi – tværtimod er det det dyrebareste denne verden har set. 
 
2 Tim 1, 9 / 1 Kor 6,11 
 
Hellige - fordi vi bliver stående i Kristus. Din beslutning: Jeg vil tilbringe 
mere og mere tid i hellighed, i Guds nærvær, end jeg vil tilbringe tid uden 
for Guds nærvær. 
 
3) Elsket 
Læs 1 Thess 1,4: ”Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt.” 
 
Gal 2,20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her 
på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv 
hen for mig. 
 
Til samtale og bøn: 

1) Hvad blev levende for dig i søndags? 
2) Hvad forstår du ved at være ”udvalgt”? 
3) Hvad betyder hellighed for dig? 
4) Hvordan kan vi forblive hellige? 
 

 


