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Geloofsbelijdenis in kindertaal
●
●
●
●
●
●
●

Wij geloven in God, onze Vader, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo machtig is Hij!
En wij geloven in de Heere Jezus Christus, de enige Zoon van God. Hij is geboren door een wonder van
de Heilige Geest, heeft geleden, is gestorven aan het kruis en ook begraven, ja, zelfs helemaal verlaten
door God. Maar na drie dagen is Hij weer uit de dood opgestaan.
Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand van God zit, maar dat Hij eens
terugkomt op deze aarde om recht te spreken en alle dingen nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart.
Wij geloven dat er één christelijke kerk is, waarin we allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen.
En dat we dan voor altijd bij de Heere Jezus zullen zijn.

De wet in kindertaal

De Tien geboden

Onderbouw
Ik ben de Heere, uw God, Ik
ben de Heere, jouw God.
Heb God lief boven alles.
Je mag niet aan iets anders
méér eer geven dan aan
God.
Je mag niet vloeken. Praat
eerbiedig over God.
De zondag is de dag van
God. Houd de zondag in ere.
Eer je vader en moeder. Heb
ze lief.
God heeft de mensen geschapen en daarom mag je
niemand doden.
Je moet altijd trouw zijn aan
wat je beloofd hebt.
Wees eerlijk en steel geen
dingen van andere mensen.
Zeg geen verkeerde dingen
over anderen en lieg niet.
Je mag nooit jaloers zijn op
dingen van andere mensen.

Bovenbouw
We gaan nu de Wet lezen, maar eerst horen wij Wie ons deze wet heeft
gegeven. Er staat namelijk eerst:

Samengevat
Je zult God liefhebben
met alles wat je bent
en met alles wat je hebt,
met je hoofd,
met je hart
en met je handen
en je naaste zul je liefhebben als jezelf.
Dat is kort en goed wat God
in het hele Oude Testament
tegen ons zegt!

‘Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de
macht van de zonde heeft bevrijd.’
Hoe kun je bij God blijven, Die jou bevrijdt van zonde?
Hoe voorkom je dat je verdwaalt in de woestijn van het leven? God gaf ons
Zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg.
Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je
net zoveel of meer liefhebben als God.
Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die
vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is.
Je zult de Naam van God niet met onzuivere bedoelingen gebruiken. Vloek
dus niet.
God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd nemen om God
beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te komen en aandacht
hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk. Het leven is veel meer dan
werken en geld verdienen alleen.
1. Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze
hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul
je een goed leven hebben.
2. Je zult niemand vermoorden of blijven haten.
3. Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk
of dat van een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in
andere relaties die je hebt.
4. Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag
behandeld wilt worden.
5. Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.
6. Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet
jaloers op een ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit.
Samengevat
Je zult God liefhebben
met alles wat je bent
en met alles wat je hebt,
met je hoofd,
met je hart
en met je handen
en je naaste zul je liefhebben als jezelf.
Dat is kort en goed wat God
in het hele Oude Testament tegen ons zegt!

