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God de Heer heeft ons door Jezus Christus bevrijd uit de macht van de zonde, de duivel 
en de dood. In Christus straalt het leven van vrijheid, vreugde en vrede. Geef vorm aan 
dat nieuwe leven door je te houden aan de aanwijzingen van God: 
 
1. Wijs God niet af door naast of in plaats van Hem iets of iemand anders als god te 

vereren. Er zijn geen andere goden dan de Heer alleen! Maar er zijn wel machten die 
je in het ongeluk storten.  

2. Volg niet je eigen beeld van God. Modeleer hem niet naar je eigen wensen of ideeën. 
Dat zal niet alleen voor jezelf slecht uitpakken, maar ook voor je kinderen en 
volgende generaties. Blijf naar God luisteren en leef in verbondenheid met hem, dan 
bewijst Hij je zijn eeuwige liefde. 

3. Hou Gods naam hoog. Gebruik die niet slordig of gedachteloos, maar draag Gods 
naam als zijn kind en wees een getuige van Christus waar dat kan. 

4. Houd de dag van de Heer in ere. Neem tijd om je verlossing te vieren en God te 
aanbidden in de erediensten. Geniet van de rust die Hij geeft. Laat niet toe dat werk 
en stress je de adem beneemt. Op zondag niet, maar ook de andere dagen niet. 

5. Toon eerbied voor je ouders. Zij zijn het die je leerden leven. In veel gevallen wezen 
zij je ook de weg naar Jezus Christus. Laat in je gezin respect voor elkaar de sfeer 
bepalen, niet alleen richting je ouders, maar ook richting je kinderen.  

6. Blijf van het leven van de ander af, juist als hij of zij kwetsbaar is. Geef geen ruimte 
aan haat, maar dien de ander door de liefde. 

7. Blijf elkaar trouw als je getrouwd bent. Wees betrouwbaar in al je relaties. Vermijd 
onzuiverheid in het omgaan met je eigen seksualiteit en met die van een ander. 

8. Vergrijp je niet aan wat een ander van God gekregen heeft aan geld en goed. Dien de 
Heer en dien elkaar met wat jij zelf hebt ontvangen. 

9. Wees zorgvuldig in je spreken over een ander. Lieg niet en hou de goede naam van 
de ander hoog. 

10. Wees niet jaloers op wat een ander heeft, is of kan. Begeerte is een giftige bron van 
zonde en ellende! Bid in plaats daarvan om de Heilige Geest, dat Hij je vult met 
verlangen om christelijk te leven. 


