
Fra tidernes morgen har Gud udvalgt nogle som sine  

repræsentanter til at udbrede kundskaben om ham og  

hans planer for menneskeheden. Vi kan nævne Noa,  

som blev kaldet til at bygge en ark til frelse fra den øde- 

læggende syndflod. Og Abraham står som den store  

stamfader til alle sande troende. 

Gud kaldte Abraham ud af hedenskaben og begyndte med ham en ny 
slægt, som skulle vidne til de omkringboende folkeslag om himlens 
og jordens skaber og de værdier, som den eneste sande Gud står for. 
”Abraham skal … blive et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal 
velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og 
sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan 
lade det ske, som han har lovet Abraham“ (1 Mos 18,18.19).

         Guds 
udvalgte folk



Et folk til velsignelse
Og hvad havde Herren lovet Abraham? At blive et stort folk (1 Mos 12,2; 
15,5;22,17), at få et nyt og bedre land (1 Mos 12,1; Hebr 11,8-16) og 
gennem ham bringe velsignelse til alle jordens folkeslag (1 Mos 12,4; 
26,4) med en tydelig henvisning til Frelseren, der skulle komme. Gud 
gentog løfterne til Isak og senere Jakob, som fik navnet Israel (1 Mos 
32,29) og blev stamfader til det gammeltestamentlige folk, Israel. Efter 
fangenskab i Egypten førte Gud sit folk ud ”med stærk hånd og løftet 
arm“ (5 Mos 5,15). Ved Sinai Bjerg i ørkenen udtalte Gud: ”Hvis I adlyder 
mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene, 
for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et 
helligt folk for mig“ (2 Mos 19,5.6). 

Der er ingen tvivl om, at Gud havde kaldet Israels folk til at repræsen-
tere ham ved at leve helligt, dvs. i overensstemmelse med hans love 
og befalinger, og som præster ved at undervise de omkringboende 
folkeslag om Guds enestående karakter og værdier. Gud havde kaldet 
dem som hans ambassadører til en mission, ikke fordi han favoriserede 
dem frem for andre. ”Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at 
Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte; for I er det mindste af alle 
folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor 
jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede jer af trælle-
huset, af egypterkongen Faraos magt“ (5 Mos 7,7.8). Gud ville opfylde 
det løfte, han havde givet, at hans folk skulle blive en velsignelse for alle 
folkeslag.

Forspildte anledninger
Som vi alt for godt kender fra bibelhistorien, så var der opgangstider og 
nedgangstider mht. til at følge Guds vej og være hans sande repræ-
sentanter. I stedet for at vise hen til himlens og jordens skaber fulgte 
Israel alt for ofte nabofolkene i deres afgudsdyrkelse og frafald. Og efter 
det babylonske fangenskab og tilbagekomsten til det gamle hjemland 
udviklede der sig en religiøsitet med fokus på minutiøs overholdelse af 



loven og de mange tillægslove, som lovkyndige i mellemtiden havde til-
føjet – ofte med fordømmelse af dem, der ikke levede op til idealet. Det 
distancerede jødefolket fra folkeslagene omkring dem. Missionstanken 
om at Israel skulle vise hen til den kærlige, sande og retfærdige Gud, og 
at hans hus ”skulle kaldes et bedehus for alle folkeslagene“ (Es 56,7) var 
glemt. Det udvalgte folk var blevet det indelukkede folk, der havde nok 
i sig selv.

Da den ventede Messias, Jesus Kristus, blev født og trådte frem, ville 
de ikke have ham. ”Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod 
ham“ (Joh 1,11). Guds egen søn underviste folket, helbredte deres syge, 
oprejste nogle af deres døde. Men de ville ikke have ham. De havde nok 
i sig selv. De ledende farisæere og skriftkloge stræbte ham til sidst efter 
livet og ophidsede folkemængderne. De fik overbevist de romerske 
myndigheder om at korsfæste ham og nedkaldte en forbandelse over 
det folk, som Gud ønskede at velsigne: ”Hele folket svarede: ’Lad hans 
blod komme over os og vore børn!’“ (Matt 27,25).

Et nyt missionsfolk 
Jesus havde allerede forudset denne udvikling, og gennem en lignelse 
om de onde vinbønder illustrerede han, hvorledes de, som var blevet 
udvalgt til at være Guds folk, forspildte deres chance og i stedet slog 
arvingen (Guds søn) ihjel for at tilrane sig ejendommen. Og så sluttede 
Jesus med disse bemærkelsesværdige, men tydelige ord: ”Derfor siger 
jeg jer: ’Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets 
frugter’“ (Matt 21,43). 

Da Jesus døde på korset, blev Guds riges privilegier taget fra den 
jødiske nation og givet til et nyt folk, den kristne menighed. ”Men alle 
dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der 
tror på hans navn“ (Joh 1,12). Tiden for nationen Israel er for altid forbi. 
Den kristne menighed er nu Guds udvalgte folk og er blevet givet den 
mission, som jødefolket kastede vrag på.

Gus udvalgte folk



Apostlen Peter skriver om den kristne menighed: ”Men I er en udvalgt 
slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I 
skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til 
sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som 
ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed“ (1 Pet 
2,9,10). 

Dog er jøder ikke ekskluderet fra Guds udvalgte folk. Alle har lige ad-
gang til troen og frelsen og Guds rige. Vi skal ikke glemme, at de første 
kristne var jøder. Paulus skriver: ”Her kommer det ikke an på at være 
jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, 
for i er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams 
afkom, arvinger i kraft af Guds løfte“ (Gal 3,28). 

Guds udvalgte folk i de sidste dage vil kendetegnes ved, at de ”holder 
fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12) og deltager i udbredel-
sen af evangeliet til alle folkeslag.
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