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God heeft jou geroepen om zijn kind te zijn en te leven in liefde en vrijheid.  
In die roeping ligt zijn aanspraak op je leven.  
In de tien geboden heeft God kernachtig bij elkaar gebracht waartoe Hij zijn volk roept. 
Die geboden laten zich als kritische vragen formuleren en komen dan heel dichtbij. 
 

1. Is God echt de belangrijkste voor jou, elke dag van je leven? 
2. Luister je eerlijk naar God en vereer je hem op de manier die Hij wil? En als je 

vader of moeder bent: wijs je hierin ook je kinderen de goede weg?  
3. Hoeveel is Gods goede naam je waard? Zoveel, dat je voor Hem opkomt en van 

Hem getuigt, ook tegenover anderen?  
4. Maak je tijd voor de Heer? Hoe is het met de geestelijke rust in je leven? Elke 

zondag geeft God de gelegenheid om de bevrijding te vieren en van zijn 
aanwezigheid te genieten. Hoe doe jij daaraan mee?  

5. Hoe ga je om met je ouders? Met andere mensen die zich voor je hebben ingezet? 
En met mensen die iets over je te zeggen hebben? Laat je merken dat je dankbaar 
bent voor wat God in hen aan je geeft?  

6. Kun je van de ander houden, zelfs als het je vijanden zijn? 
7. Hoe ga je om met liefde, relaties en seks? Ben je daarin zuiver, zoals God het 

bedoeld heeft?  
8. Respecteer je het bezit van een ander, ben je tevreden met wat God jou geeft en 

gebruik je dat op een goede manier?  
9. Ben je zuiver en eerlijk in wat je tegen een ander zegt? Of wat je over een ander 

zegt?  
10. Vertrouw je de Heer in zijn zorg voor jou? Is jouw hart een plek waar Hij kan 

wonen? 
 
Het zou kunnen zijn, dat je op een of meer vragen ‘nee’ moet antwoorden:  
‘Dat doe ik niet. Of niet helemaal. Of niet van harte.’ 
Dan is er reden om je verootmoedigen:  
‘Heer, ontferm u over mij. Ik ben een zondaar. Vergeef mij en wees mij genadig.  
Zie mij aan in Jezus Christus.’ 
Dan is er ook reden om je te bekeren: 
‘Heer, leer mij te breken met het kwaad. Met halfslachtigheid, gemakzucht en egoïsme. 
Vul mijn hart met uw Geest die mij het nieuwe leven leert.’ 
 
In deze weg van gebed wordt het contact tussen jou en God vernieuwd. Door de genade, 
trouw en kracht van Jezus Christus. Ga met Hem en weet dat je een kind van God bent! 


