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                                                         GOD ROEPT ONS 

 ONMISBAAR VOOR VERLOSSING. 
1.Welke stappen zijn onmisbaar voor verlossing?                                       (Mar. 16:16) 

........................................................................................................................... 
BELANGRIJKE UITNODIGING VAN GOD. 
2. Welke oproep heeft God aan Levi gericht?                                        (Luk. 5:27) 
........................................................................................................................... 
3. Hoe antwoordt Levi?                                                                     (Luk. 5:28) 
........................................................................................................................... 
4. Welke andere belangrijke oproep heeft Jezus gedaan?                    (Openb. 3:20) 
...........................................................................................................................  
5. Wat voor beslissing moet wij nu nemen?                                            (Hand. 22:16) 
..........................................................................................................................  

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1. Stel je beslissing om voor God te kiezen, niet uit.                                                          (Hand.24:25) 
2. Kies samen met je gezin voor God.                                                                                   (Josua 24:15) 
3. Neem de beslissing nu zelf.                                                                                                  (Hebr. 3:13) 
4. Vraag om gedoopt te woorden.                                                                                         (Hand. 8:36) 
5. Vertrouw totaal op Jezus.                                                                                                      (Filip. 4:13) 
                                                                     MIJN BELOFTE AAN GOD.      
                                  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft Fil. 4:13 
                                                           Door de genade van God beloof ik: 
1. Ik accepteer Jezus als mijn enige Verlosser (Hand. 4:12). 
2. De zonde te verlaten. De vergeving te ontvangen die God aanbiedt voor berouw, belijdenis en        
     bekering (1Joh. 1:9).                                                                                          
 3. De Bijbel te aanvaarden als de enige leidraad van het geloof. Haar elke dag te bestuderen en ook de  
      sabbatschoolles (Joh. 5:39).                                                                            
4. Drie keer per dag te bidden (Dan.6:10)                                                                                                                  
5. Dat ik trouw, door Gods genade, zijn heilige geboden zal onderhouden (Jacobus 2:8-11)                                                                                                                                               
6. Dat ik zal rusten op Zijn Heilige Sabbat. Ik zal mijn dagelijkse verplichtingen nalaten. Bijeenkomsten zal  
     ik bezoeken (Ex. 20:8-11) 
7. De Geest der Profetie zal aannemen (2Kron. 20:20). 
8. Gezond zal leven. Mij zal onthouden van onrein vlees, van sterke drank en alle slechte gewoontes  
    (1Kor.6:19,20) 
9. Mij zal kleden als een Christen (1Tim.2:9). 
10.Zal samenwerken met God in de tienden en de offers (Mal.3:6-9). 
11. Mijn talenten zal gebruiken om God op vrijwillige wijze te dienen als een zendeling om zielen voor  
      Christus te winnen (Luk.8:38,39). 
12. De richting van de kerk en zijn predikanten te accepteren (Hand.13:17). 
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MIJN BESLUIT                                _  

Ik geloof dat de Here Mij roep om mij met 
Zijn kerk te verenigen. 
Met blijdschap antwoord ik op Zijn oproep. 
 
 
 

  

Ik accepteer                   Leraar 
 
.....................         .................... 
 
 
 


