
GEBED
Als u wilt antwoorden, bid dan in vertrouwen 
het volgende gebed:

HEER JEZUS, IK ERKEN DE ZONDEN IN MIJN 

LEVEN. IK ERKEN DAT IK UW VERGEVING NO-

DIG HEB. DANK U OM WAT U UIT LIEFDE VOOR 

MIJ DEED. IK GELOOF IN U EN BEN BEREID U TE 

GEHOORZAMEN. KOM ALSTUBLIEFT IN MIJN 

LEVEN EN ZORG VOOR MIJ. AMEN.

Als u deze woorden bidt en ook werkelijk 
meent, dan is de belofte van rust voor uw ziel 
en eeuwig leven voor u!

HOE NU VERDER?
Als u bovenstaand gebed gebeden hebt, bent 
u nu een kind van God.  U kunt Hem beter le-
ren kennen door te lezen in de Bijbel en te bid-
den. Het is belangrijk om aansluiting te zoe-
ken bij andere christenen, want zo heeft Jezus 
het bedoeld, dat degenen die in Hem geloven 
samen optrekken en elkaar helpen. 
Als deze boodschap u heeft aangesproken en 
u meer wilt weten, aarzel dan niet om te rea-
geren. Op de achterzijde van deze folder vindt 
u de daarvoor benodigde gegevens.

Als u bovenstaand gebed gebeden hebt, bent 
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uw ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is 
licht.“ (Mattheüs 11:28-30)
Wat Jezus u aanbiedt is prachtig: rust voor uw 
ziel en toegang tot het koninkrijk der hemelen 
(het toekomstige rijk van God vol liefde, vrede 
en blijdschap).
Reageren op het roepen van Jezus kost u ook 
iets: het recht om over uw eigen leven te be-
schikken. Bekering betekent Jezus volgen en 
gehoorzamen, zelf niet meer centraal staan. 
Omdat Hij van ons houdt en weet wat goed 
voor ons is, is bekering niet een domme, maar 
een wijze beslissing.

DE BIJBEL
Als u tot nu toe weinig of niets over Jezus 
gehoord hebt, kunt u over Hem lezen in de 
Bijbel. Beide eerder geciteerde uitspraken 
staan daar ook in. In de Bijbel lezen we over 
een keuze die Jezus maakte. Hij koos voor ons! 
Hij koos ervoor om de hemelse heerlijkheid 
op te geven en naar de aarde te komen om 
mens te worden. Waarom deed Hij dat? Om 
de door zonden (verkeerde daden, woorden 
en gedachten) verstoorde relatie tussen God 
en mensen te herstellen.

DE BELANGRIJKSTE KEUZE IN HET 
LEVEN IS WELK ANTWOORD WIJ 

GEVEN AAN JEZUS, DE ZOON VAN 
GOD, DIE ONS ROEPT.

WAT JEZUS VOOR ONS DEED
Jezus maakte ook de keuze om voor u en 
mij te lijden en te sterven. Hij droeg de straf 
voor al onze zonden, zodat wij vergeving en 
eeuwig leven kunnen ontvangen. Jezus heeft 
de dood overwonnen en wie in Hem gelooft 
mag in die overwinning delen. Niemand an-
ders dan Jezus kan u een herstelde relatie met 
God, vergeving en eeuwig leven geven. Daar-
om staat er ook in de Bijbel:  “Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot 
de Vader dan door Mij.“ (Johannes 14:6) 

WAT ANTWOORDT U?
De Bijbel zegt:  “Kies heden wie u zult dienen” 
(Jozua 24:15). Kiezen voor Jezus heeft grote 
gevolgen, niet kiezen ook. Geef antwoord op 
het roepen van Jezus, dan maakt u de beste 
keuze van uw leven!

 FIJN dat u deze folder in handen hebt ge-
kregen en opengeslagen. Hij is het lezen meer 
dan waard. Als u hem ongelezen weg zou doen, 
zou u een belangrijke boodschap missen. U 
kunt in deze folder ontdekken wat Jezus voor 
ons gedaan heeft en hoe u daar antwoord op 
kunt geven.

JEZUS ROEPT
Het leven bestaat uit keuzes maken. Telkens 
weer, wat we ook doen, waar we ook zijn. De 
belangrijkste keuze in het leven is welk ant-
woord wij geven aan Jezus, de Zoon van God, 
die ons roept. 
Wat is het, dat Jezus ons te zeggen heeft? 
Laten we kijken naar twee uitspraken die Hij 
tijdens zijn leven op aarde deed:
„Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen“ (Mattheüs 4:17)
„Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en be-
last bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk 
op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en u zult rust vinden voor 
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