
Wie is God? 

God is de Schepper 

Voordat de aarde bestond, was God er al.  

Hij heeft alles gemaakt. 

De zon en de sterren, bergen en rivieren,  

olifanten en lieveheersbeestjes. 

Alles wat je ziet en zelfs wat je niet kunt zien.  

Het is er omdat God het wil. 

In Gods schepping is de mens bijzonder  

Raad eens wat God het allermooiste vindt? 

De mensen!   Wij lijken het meest op Hem. 

Ook jij hebt jouw leven van God gekregen. 

Jij bent kostbaar voor God, zoals elk mens. 

God is méér dan wij ooit kunnen bedenken 

De wind zien we niet, maar we weten dat die de wieken beweegt. 

God is te groot voor ons verstand, maar door geloof weten we: 

 

 God is overal, ook al zien wij Hem niet. 

 God is eeuwig. Hij zal er altijd zijn. 

 God is almachtig en sterker dan het kwaad. 

 God weet alles en hoort elk gebed. 

 God is een Persoon, die houdt van ieder mens. 



Wie is God? 

 

God leren we kennen door zijn Zoon Jezus 

Gods Zoon kwam op aarde als een mens.  

Jezus zei: “Wie Mij ziet, ziet de Vader.  

Ik en de Vader, wij zijn één.” 

 

Door naar Jezus te kijken, zien we hoe God is. 

God is goed. Hij is heiliger dan heilig. 

God is barmhartig. Hij wil ons onze zonden vergeven.  

Bronnen:  brochure over het Onze Vader, van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen 

  Eerste Heilige Communie Project, Met Jezus op weg 

God houdt 

ook van 

jou! 

God is een liefdevolle Vader 

God houdt heel veel van mensen. 

Zoveel dat wij zijn kinderen mogen zijn. 

Door Jezus weten wij dat God onze Vader is. 

Hij leerde ons bidden tot Onze Vader voor elkaar. 

Bid jij het `ONZE VADER´? 

God heeft hart voor mensen 

God wil dat zijn mensen gelukkig zijn.  

Nu samen op aarde, en later voor altijd in de Hemel. 

Daarom vraagt Hij ons goed te zijn voor elkaar. 

 

Maar mensen doen God en elkaar vaak verdriet. 

Veel mensen zijn de weg naar God kwijt geraakt.  

Daarom liet God zijn eigen Zoon gaan om ons te redden. 


