
Kringavond 2 mei 2007

Hoe neem ik de juiste beslissingen?

“Wanneer u een beter inzicht en onderscheidingsvermogen wilt…..leer het
belang kennen van ontzag voor de Heer en het vertrouwen op Hem. Hij
toont u, hoe u onderscheid maakt tussen goed en kwaad, hoe de juiste

beslissingen te nemen….keer op keer.” (Spr.2:5,9 LB)

CONNECT               5 minuten

Hoeveel beslissingen nemen wij gemiddeld als mens op één dag?             
10, 50, 100, 250, 500, 1000? 

• Moeten we in iedere beslissing God betrekken? 

• Wanneer betrek je God wel in een beslissing en wanneer niet?

AANBIDDING               10 minuten

Bid voor leiding bij het maken van belangrijke beslissingen in je leven.

GROEIEN 45 minuten

Richard Klomp heeft twee weken gelden gesproken over de 6 toetsings-
vragen, die je kunt hanteren bij het maken van een juiste beslissing. Voldoet 
je beslissing aan de toets, dan kun je deze met een gerust hart nemen! De 
volgende toetsingvragen kan je stellen:

1. De waarden toets: Is het in overeenstemming met Gods Woord? 
Ps.119:105 (Het Boek)

2. De integriteitstoets: Zou ik willen dat iedereen dit weet?               
Spr.10:9 (Het Boek)

3. De vooruitgangtoets: Maakt het een beter mens van me?        
1Kor.10:23 (Het Boek)

4. De onafhankelijkheidstoets: Kan het mij gaan beheersen?       
1Kor.6:12b (Het Boek)

5. De invloedstoets: Kan het schadelijk zijn voor andere mensen?   
Rom.14:12-13

6. De investeringstoets: Is het de beste besteding van mijn tijd en leven? 
Ef.5:15-17 (Het Boek)



OVERDENKING 15 minuten

Bijbelvers om te onthouden

“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar
de volle waarheid.” Joh.16:13 (NBV)

1. Heb je in het verleden wel eens een beslissing genomen waarvan je 
vooraf of achteraf wist dat het niet goed voor jou of je omgeving was? 
Heb je er iets mee gedaan, of heb je het zo gelaten?

2. Op welke manieren kan Gods Geest je helpen, of beïnvloeden bij het 
maken van de juiste keuze? Geef je Hem hierin ook de ruimte?

3. Neem je ook de tijd voor Gods Heilige Geest om Hem te zoeken bij het 
maken van een belangrijke beslissing?

4. Laat één of meerdere mensen uit de kring vertellen hoe God hen geleid 
heeft bij het maken van de juiste beslissing.

VOORBEDE 15 minuten

1. Vraag in de kring of er mensen zijn, die voor een belangrijke beslissing 
staan. Bid met elkaar hiervoor.

2. Vraag in de kring of er mensen zijn die door een beslissing een ander of 
zichzelf ‘pijn’ hebben gedaan. Is dit recht gezet en hebben ze hiervoor 
vergeving gevraagd, of ontvangen?

3. Laat één persoon de avond afsluiten met gebed waarin Gods Heilige 
Geest uitgenodigd wordt om ons te helpen de weg te wijzen naar de 
volle waarheid.

“Wij kunnen, als mens, geen foutloos leven leiden, maar wel leren van onze 
fouten om zo meer te groeien naar Gods evenbeeld, Jezus Christus.”


