Voor jou!

Voor jou!
Dit boek is voor jou.
Het gaat over God.
En over God en jou samen.
Over Gods liefde voor jou.
Het boek gaat over geloven.
Het gaat over jouw geloof!
Lees en bekijk alles goed.
Je leert over God, over jezelf en over geloven.
Eén les gaat over leven met een handicap.
Er is ook een les over je toekomst.
Er staan niet alleen letters in het boek.
Er zijn ook veel platen.
De platen vertellen over geloven.
Je kunt ze bekijken en er over praten.
Aan het eind van het boek vind je kaarten.
Ze gaan over bidden.
Over geloof en over de wet.
Bekijk ze maar eens,
misschien kun je ze goed gebruiken.
In dit boek leer je over je geloof.
Je kunt het boek ook gebruiken
om aan andere mensen te vertellen:
Dit geloof ik!

Dikgedrukte zinnen zijn extra makkelijk te lezen.
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10 Zelf geloven

Zelf geloven
Beeldles 1

Deze les gaat over zelf geloven.
In het bijbelverhaal lees ik dat Jozua vraagt:
Willen jullie God dienen of niet?
In de les leer ik dat God van mij houdt.
Houd ik ook van God?

Eerst was ik een klein
baby’tje.

Toen ben ik gedoopt in de
kerk, in de naam van de
Vader en de Zoon en de
heilige Geest.

God de Vader heeft mij
gemaakt.

Zelf geloven 11

Hij zorgt elke dag voor mij.

Door het kruis van Jezus
vergeeft God mijn
verkeerde dingen.
Jezus geeft me een
nieuw leven.

Jezus, de Zoon van God is mijn redder.

De heilige Geest is bij me.

De heilige Geest geeft mij
geloof en helpt me
veel van God te houden.

16 Zelf geloven

In de kerk zijn mijn broers en zussen in geloof.

IK ONTHOUD
Ik geloof in God de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.

De mensen van de kerk zijn blij,
als ik belijdenis doe.
Ze feliciteren me.

Zelf geloven 17

Zelf geloven

Bijbelles: Jozua 24: 13 - 18
God heeft zijn volk Israël
uit Egypte bevrijd.
God heeft voor hen gezorgd
in de woestijn.
Nu is het volk bij het beloofde land.
Ze mogen er gaan wonen.
Jozua roept iedereen bij elkaar.
Jozua zegt:
God heeft jullie een land gegeven.
Een mooi land, met huizen, tuinen en
genoeg eten.
Jullie hebben er niets voor hoeven doen.
Je krijgt het zomaar van God.
Doe daarom de afgoden weg.
Dien alleen God de HEER.

Maar als je dat niet wilt,
kies dan een andere god.
Bijvoorbeeld de afgoden van jouw familie
of de afgoden van dit land.
Maar Jozua weet het wel:
Ik en mijn familie dienen God de HEER!
Het volk zegt:
Natuurlijk gaan we niet bij God weg
om andere goden te dienen.
God de HEER heeft ons bevrijd uit Egypte.
Wij hebben alle wonderen zelf gezien.
God heeft altijd goed voor ons gezorgd.
God heeft alle vijanden weggejaagd.
Wij zullen God de HEER dienen,
want Hij is onze God.

18 Zelf geloven

Zelf geloven
Tekstles 1

Eerst was je een klein kind.
Toen ben jij gedoopt in de kerk.
Bij het dopen zegt de dominee:
Ik doop je in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Bij de doop zegt God:
Je bent mijn kind.

Nu ben jij ouder geworden.
Je vader en moeder hebben veel verteld
over God.
Anderen hebben je veel verteld over God.
Misschien heb je gelezen
in de bijbel of in de kinderbijbel.
Geloof jij?

God de Vader zegt:
Ik heb je gemaakt.
Ik zorg voor jou, elke dag.
God de Zoon zegt:
Ik ben je redder.
Ik draag de straf voor je zonden.
Ik geef je een nieuw leven met God.
God de heilige Geest zegt:
Ik ben bij je en help je.
Ik troost je en geef je geloof.
Dat zegt God bij de doop.

In het bijbelverhaal hoor je over Jozua.
Jozua zegt tegen het volk Israël:
Jullie kennen God.
Hij vraagt: Willen jullie God dienen?
Denk er goed over na.

Toen jij gedoopt bent,
heeft God het ook tegen jou gezegd.
En je vader en moeder hebben beloofd:
Wij zullen ons kind over God vertellen.

Zelf geloven 19
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Ik houd van God!
Jij kent God. Jij kent Jezus.
God wil jouw God zijn.
Wil jij God dienen?
Wil jij zijn kind zijn?
Als je gelooft zeg je:
Ja, ik wil een kind van God zijn.
Vertellen aan God dat je gelooft;
Vertellen aan anderen dat je gelooft;
Vertellen dat je gelooft
aan de mensen in de kerk:
Dat heet belijdenis doen.

Op een keer zeg ik ja!
Zomaar hardop in de kerk.
Dat mag.
De dominee vraagt het zelf.
Hij vraagt:
Houd je van God?
Dan zeg ik: ja!
Iedereen kan het horen.
Dat is goed,
want het is geen geheim.
Ik houd van God
en God houdt van mij.
Weet je hoe dat heet,
ja-zeggen in de kerk?
het heet belijdenis-doen.
Dat is feest!
Straks feliciteren ze me
allemaal.
Samen houden we van God.
We gaan het vieren in de kerk
bij het heilig avondmaal.
Jezus is de redder
van ons allemaal!
God houdt van ons!

