Gods goede leefregels

De HEER zegt:

1. Ik ben de enige, echte, levende God. Geef je volledig aan Mij en kijk dus goed
of je je hart niet tegelijk hebt verpand aan afgoden in je leven. Ruim ze op!

2. Via mijn Zoon heb Ik mezelf meer dan genoeg bekend gemaakt. Kijk naar
Hem, dan zie je Mij. Volg Hem, dan dien je Mij.
3. Spreek zo over Mij dat de mensen om je heen geen scheef beeld krijgen van
Mij. Geef ze via je hele gedrag juist goed zicht op Mij. Dan kunnen ze Mij leren
kennen precies zoals Ik ben.
4. Met Jezus’ opstaan uit de dood begon het nieuwe leven. Zie die dag daarom
als Bevrijdingsdag. Koester hem als vrije dag en vier hem graag.
5. Als je boven iemand geplaatst bent om voor hem of haar te zorgen, laat dan in
alles zien hoe Ik boven de mensen sta en zorg voor hen. Zo leer je je kinderen
en anderen Mij het beste kennen.
6. Kom niet aan het leven van je naaste. Integendeel: bescherm en help hem,
waar je kunt. Behandel hem zo als jezelf ook graag behandeld wordt.
7. Hou van elkaar als je getrouwd bent, blijf trouw in je relatie. Zie de ander als
geschenk, ga daar liefdevol mee om en misbruik het niet.
8. Vestig je hoop niet op geld, maar op Mij. Wees rijk aan goede daden en
vrijgevig. Dan maak je blijvende winst. (Of: Dat is de beste verzekering voor
de toekomst.)
Of: Ik gaf je alles wat je hebt. Heb voor jezelf genoeg aan onderhoud en
onderdak. En deel de rest graag met anderen.
9. Hou je aan je woord. Dan ben je te vertrouwen. Kom ook in je spreken op voor
je medemensen.
10. Wees niet uit op iets van een ander. Wees uit op een zuivere relatie met Mij.

