
Ik ga een kort gebed voor je bidden. 

Heer, zegen (VUL NAAM IN) en zijn/

haar geliefden met een lang en gezond 

leven. Jezus, maak Uzelf bekend aan 

hem/haar en doe een snel werk in zijn/

haar hart. Als (VUL NAAM IN) Jezus nog 

niet heeft aangenomen als zijn/haar Heer 

dan bid ik, dat hij/zij dat nu zal doen.

(VUL NAAM IN), als jij vandaag het 

geschenk, dat God voor je heeft, wil 

aannemen, bid mij dan hardop en met 

je hart na. Lieve Heer Jezus, kom in 

mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was 

en reinig me. Zet me vrij. Jezus dank 

U, dat U stierf voor mij. Ik geloof, dat 

U weer bent opgestaan en dat U weer 

terug zult komen voor mij. Vul mij met 

Uw heilige Geest. Geef me  passie voor 

de mensen, die U nog niet kennen, 

honger naar de dingen van God en 

vrijmoedigheid om het evangelie van 

Jezus Christus door te geven. Ik ben 

gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben 

vergeven en ik ben op weg naar de 

hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

Als een dienaar van het evangelie van 

Jezus Christus vertel ik je vandaag, dat 

al je zonden zijn vergeven. Denk er altijd 

aan naar God toe te rennen en niet 

bij Hem weg, want Hij houdt van je en 

heeft een geweldig plan voor jouw leven.

[Nodig hen uit voor jouw kerk en 

vraag naar naam, adres en telefoon-

nummer voor eventueel verder contact]

, zegen (VUL NAAM IN) en zijn/

Als (VUL NAAM IN) Jezus 

(VUL NAAM IN), 

Vul in ieder geval het kaartje 'Gered" in en

geef dat samen met het nazorg boekje aan

hen mee.

www.krachtevangelisatie.tk

www.arbeidersindeoogst.nl
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