LES 26
1.Van Wie is alles in de wereld?

1.Van de Here.

2.Mogen we ontevreden zijn met wat we van Hem gekregen
hebben?

2.Nee, de Here geeft ons altijd genoeg.

3.Hoe weet je dat?

3.Omdat God mijn Vader is en als een Vader voor mij zorgt.

4.Wat moeten we daarom zijn?

4.Dankbaar.

5.Wat mogen we niet?

5.Jaloers zijn of stelen.

6.Wat is het belangrijkste dat we met ons geld kunnen doen?

6.Zorgen dat de verkondiging van het evangelie verder kan.

7.Mogen we wel gierig zijn?

7.We moeten andere mensen graag willen helpen en wat voor ze
over hebben.

8.Hoe heet het als we in de kerk voor elkaar zorgen?

8.Diakonie.

9.Wat is het mooiste dat je met je mond kunt doen?

9.God eren door gebeden en psalmen.

10.Mogen we liegen?

10.De HEERE wil dat we de waarheid spreken.

11.Vindt God het erg als we liegen?

11.Ja, want liegen is typisch werk van de duivel.

12.Als iemand iets verkeerd doet, moet je het dan aan de
grote klok hangen?

12.De HEERE wil niet dat ik andere mensen zwart maak.

13.Moet je het dan maar laten zitten als iemand zondigt?

13.Nee, je moet hemzelf erop wijzen en erover praten met hem.

14.Mogen wij verkeerde dingen doen?

14.Nee.

15.En als je het niet doet, maar alleen maar denkt?

15.Zelfs dat mag niet van God.

16.Maar er is toch niemand die weet wat je denkt?

16.Dat klopt, maar God weet het wel en Hij heeft er verdriet over.

17.Mag je er wel zin in hebben iets verkeerds te doen?

17.Nee, ik moet een hekel aan de zonde hebben.

18.Mag je met tegenzin doen wat God vraagt?

18.God heeft veel voor ons gedaan. Hij wil dat we Hem blij
dienen.

19.Wat moet je dus graag willen?

19.Luisteren naar God en alles doen wat Hij in de Schrift vraagt.

