Een boekje
over God
voor jou!

Dit boekje is voor jou.
Het gaat over God.

Weet jij Wie God is?

Wat zie je
buiten?
Buiten zijn allemaal mooie dingen.
Kijk maar omhoog. Je ziet kleine en grote wolken.
Soms voel je de warme zon.
Kijk maar om je heen. Je ziet bomen en bloemen.
Ook hoor je vogels fluiten.
Kijk maar naar beneden. Daar groeit gras.
En je ziet water met mooie vissen.
Wie heeft dit gemaakt?
God de Schepper.
Hij kan alles.
Wat is God groot.
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Wie is God? Kun je Hem zien?
God kan je niet zien. Maar God is er wel.
Dat zie je in de natuur. De natuur is zo mooi!
Er moet Iemand zijn die dat gemaakt heeft.
Hoe weet ik dat echt?
Dit lees je in een boek.
Het boek van God.
Lees jij ook boeken?
Er is een heel mooi boek.
Dat is de Bijbel.
De Bijbel is een brief van God.
Een brief ook voor jou.
Het is een dikke brief.
Want God heeft veel aan jou te vertellen.
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Krijg jij wel eens een brief?
Als je een brief krijgt wil je weten wat erin staat.
Wat staat er in de brief van God?
Allemaal belangrijke dingen over God.
God wil dat jij weet Wie Hij is.
Want God heeft ook jou gemaakt.
Wist jij dat al?
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Heb jij weleens pijn
of verdriet?
Dat is niet altijd zo geweest.
Eerst was alles goed. Want God is goed.
Maar er is iets ergs gebeurd.
De eerste mensen zijn stout geweest.
Ze luisterden niet naar God. Dat heet zonde.
Nu is het niet meer goed.
Mensen weten niet meer wie God is.
Mensen leven zonder God.
We luisteren niet meer naar Hem.
God vindt dat heel erg.
Want zonder God gaan we de verkeerde kant op.
Hij wil niet dat wij zonder Hem leven.
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Weet jij hoe God wil dat wij leven?
God wil dat alle mensen Hem liefhebben.
Ook wil God dat alle mensen elkaar liefhebben.
Dat staat allemaal in de brief van God.
Waarom is de wil van God belangrijk?
Alleen als we doen wat God wil, is er echt vrede.
Dan gaan we de goede kant op.
En God wil dat wij de goede kant op gaan.
Want God is goed en wij moeten Hem eren!
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Lukt het jou om te
doen wat God wil?
Probeer het maar.
Want God zegt: keer je om naar Mij.
Luister naar Mij. Heb Mij lief en doe wat Ik vraag.
Dat heet bekering.
Bekering is belangrijk.
Want anders blijven we de verkeerde kant opgaan.
En zullen we altijd zonder God zijn.
Dat is heel erg. Dan missen we de liefde van God.
Daarom roept God jou.
Hiervoor gebruikt Hij Zijn brief.
God Zelf zorgt ervoor dat mensen
Hem leren kennen.
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Hoe kan je God leren kennen?
Door de Heere Jezus.
Over Hem gaat het in heel de Bijbel.
Wie is Jezus?
Hij is de Zoon van God.
Jezus is als Koning geboren op aarde.
Maar niet op een mooie plek.
Waar is Jezus dan geboren?
In een beestenstal.
Daar werd Hij gelegd in een voerbak.
Waarom is Jezus daar geboren?
Omdat er voor Hem geen plek was op aarde.
Toch wilde Jezus komen.
Want Zijn Naam betekent: Zaligmaker.
Hij is gekomen om het weer goed te maken.
Tussen God en mensen.
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Hoe kan Jezus het weer goed maken?
Jezus is gedood aan het kruis.
Dat is heel erg.
Maar Jezus wilde sterven.
Waarom wilde Hij dat?
Mensen die verkeerd doen hebben straf verdiend.
En nu heeft Jezus gezegd:
Geef Mij de straf van iedereen die Mij volgt.
Ik wil in hun plek gestraft worden.
Wat is dat lief.
Daarom is Jezus gedood.
Maar Hij is ook weer opgestaan.
En teruggegaan naar de hemel.
Daar woont God Zijn Vader.
In de hemel is het echt goed.
En Jezus is de enige weg terug naar God.
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Weet jij hoe je weer
bij God kan komen?
Door het geloof in Jezus.
Want in de brief van God staat:
Omdat God deze wereld liefhad.
Heeft Hij Zijn enige Zoon Jezus gegeven.
Opdat iedereen die in Hem gelooft, gered zal worden.
En niet verloren zal gaan.
Wat is geloven?
Dat is echt weten dat wat God zegt waar is.
En dat is met heel je leven vertrouwen op God.
Dan ga je aan God vragen:
Wie bent U? Wat is Uw wil? Hoe kan ik U leren kennen?
Dit werkt God door de Heilige Geest.
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Wie is de Heilige Geest?
Jezus is teruggegaan naar de hemel.
Daarna is de Heilige Geest gekomen.
Ook de Heilige Geest kan je niet zien.
Maar de Heilige Geest geeft de brief van God door.
Hij wil dat iedereen over God hoort.
Hij zorgt ervoor dat mensen de Bijbel gaan lezen.
Hij laat aan mensen zien wat verkeerd is.
Hij geeft verdriet over alle verkeerde dingen.
Hij werkt het geloof in Jezus.
Hoor je Wie God is?
God heeft de aarde gemaakt.
God heeft Zijn lieve Zoon gegeven.
En ook de Heilige Geest.
Daardoor kan je God weer leren kennen en liefhebben.
Wat is God goed.
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Waarom doet God
dit allemaal?
God wil dat mensen weer echt gelukkig worden.
En Hij geeft dit geluk als een cadeau.
Niemand verdient het. Toch geeft Hij het.
Dat noem je genade.
Wil jij ook gelukkig worden?
Dat mag je aan God vragen.
Kan je dan met God praten?
Ja dat kan en dat mag.
Altijd en overal.
Praten met God noem je bidden.
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Als je bidt, wat zeg je dan tegen God?
Alles.
God wil dat je Hem nodig hebt.
Dat je vraagt om hulp en kracht.
Dat je vraagt om een leven met God.
Dat je vraagt of je weer echt gelukkig mag worden.
God wil ook dat je alles eerlijk vertelt.
Alles wat je verkeerd gedaan hebt.
Dat je vergeving nodig hebt.
Wat je moeilijk vindt.
Als je verdrietig bent.
God wil ook dat je Hem weer gaat loven.
Dat betekent dat je God voor alles dankt.
Dat je zegt hoe goed, hoe groot en hoe lief Hij is.
Omdat Hij Zijn Zoon heeft gegeven.
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Zijn er mensen die dit echt doen?
Ja, die zijn er!
Ook in de Bijbel lees je over deze mensen.
Eerst leefden deze mensen zonder God.
Eerst hadden deze mensen God niet nodig.
Maar God heeft deze mensen geroepen.
God heeft deze mensen liefgehad.
Daardoor hebben deze mensen God lief gekregen.
Soms was het heel moeilijk in hun leven.
Maar God gaf troost. Hij zei:
Wees niet bang. Ik ben altijd bij je.
Ik zal voor je zorgen. De moeilijke tijd duurt niet lang.
Want na de dood mag je altijd bij Mij zijn.
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Wat ben je gelukkig
als je God kent.

Zo gelukkig kan jij ook worden.
Daarom leef je nog. Wat is God geduldig.
God roept ook jou.
God wil dat ook jij Hem gaat zoeken.
Wie God zoekt, zal Hem vinden.
En die God vindt, vindt het leven.
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