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Voorwoord

Voorwoord
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Lieve kids en lieve ouders,
Een Canadees jongetje van acht
jaar vroeg me eens: ‘Wat deed God
voordat Hij de wereld maakte?’
Daar moest ik even over nadenken.
Toen zei ik: ‘Voordat God iets maakte was Hij aan het houden-van. Ja,
dat deed Hij. Houden-van. Dat doet
Hij altijd. Ook nadat Hij de wereld
had gemaakt heeft Hij nooit iets
anders gedaan dan houden-van.’
Als ik de Youcat voor Kids doorblader, zie ik vragen die kinderen
altijd weer aan hun ouders en
godsdienstonderwijzers stellen.
Daarom geloof ik dat hij net zo
handig is als de catechismus voor
volwassenen, waar de antwoorden
op de belangrijkste levensvragen
in staan: Waar komt de wereld
vandaan? Waarom besta ik? Hoe
moeten we hier op aarde leven
en waarom? Wat gebeurt er na de
dood? De Youcat voor Kids is een
heel andere catechismus dan die ik
zelf heb gebruikt. Het is een geschikt hulpmiddel voor kinderen en
ouders om met elkaar in gesprek
te gaan over het geloof en steeds
meer Gods liefde te ontdekken.
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Beste ouders, houd de Youcat voor
Kids steeds bij de hand. Maak tijd
om er samen met je kinderen mee
bezig te zijn. Neem hem bladzij
voor bladzij, vraag voor vraag door,
en ontdek de wondere wereld en
de mysteries van de Bijbel. Help je
kinderen zo om de liefde van Jezus
te ontdekken! Ze zullen er sterk
en moedig van worden. Ik beveel
de Youcat warm bij jullie aan. Stel
je kind vragen en vertel over je
eigen geloof. Ga serieus in op de
misschien prikkelende vragen van
je kinderen en geef moedig het
geloof door. Zo hebben jullie het
ook van jullie ouders gekregen.
Wees een levende ketting, waardoor het evangelie van generatie
op generatie wordt overgeleverd en
altijd aanwezig is in onze gezinnen,
gemeenschappen en kerken.
Van harte gezegend!
Bid alstublieft voor mij.
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Deel I

D
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e lij kh e i d z

HET
CREDO

ien

12 feiten
over God
Wie God, de Heer
van de wereld is,
hoe we zoveel
over Hem weten
en waarom niets ter wereld
zo belangrijk is
als Hem kennen.

Vraag
13–63
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Deel I – het Credo – 12 feiten over God

13

Hoe gaat → de geloofsbelijdenis (het Credo)?

1. Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
5. die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
6. Die opgevaren is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
7. Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest,
9. de Heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
10. de vergeving van de zonden;
11. de verrijzenis van het lichaam;
12. en het eeuwig leven. Amen.

→

Deze geloofsbelijdenis, ook wel

vatten. Elke volwassen christen zou

in Nicea en Constantinopel, wat

‘Credo’ genoemd, heet ofﬁcieel de

deze geloofsbelijdenis eigenlijk uit

nu Istanboel heet. Alle geloofs-

‘apostolische geloofsbelijdenis’. Ze is

het hoofd moeten kennen. De iets

gezindten hebben dezelfde,

in de vijfde eeuw in Gallië ontstaan,

oudere ‘grote geloofsbelijdenis’ was

oorspronkelijke geloofsbelijdenis.

toen de eerste christenen de belang-

in de vierde eeuw al opgeschreven.

Daaruit blijk dat het christendom

rijkste feiten van het geloof in twaalf

Dat had plaatsgevonden tijdens

in de kern al een eenheid is.

kernpunten probeerden samen te

bijeenkomsten van bisschoppen
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Feit

1

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel
en aarde.
God is.
God is almachtig.
God is de schepper van de hemel en de aarde.
God is ook onze Vader.
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Deel I – het Credo – 12 feiten over God

14

Wie is God?

God is God.

Hij is overal. Boven en beneden.
Gisteren en morgen.
Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
God was er al
toen er zelfs nog geen zandkorrel bestond.
Hij zal er ook nog zijn
als de wereld er niet meer is.
God is de bron van alles
wat goed is in de wereld:
God is liefde. (1 Joh. 4,8)

Er kwam een jongeman bij

Het woord ‘God’

zuiverste en stralendste begrip uit de

een geleerde en zei: ‘Ik geef u

De beroemde joodse ﬁlosoof

binnenste schatkamer van de ﬁlosofen

100 euro als u me kunt vertellen waar

Martin Buber (1878-1965) zegt daarover:

koos, zou ik daarin toch alleen maar een

God woont!’ De geleerde antwoord-

‘God? Ja, dat is het meest beladen

vrijblijvend gedachtebeeld vangen en

de: ‘En ik geef jou 200 euro als je

woord dat er bestaat. Het ergst bezoe-

niet de tegenwoordigheid van Hem, die

mij kunt vertellen waar Hij niet te

deld en misbruikt. Maar juist daarom

ik bedoel … Wij kunnen het woord “God”

vinden is!’

mag ik het niet afdanken. De mensen

niet schoonwassen en wij kunnen het

hebben de last van hun angsten op dit

niet heel maken. Maar we kunnen het

Nog voor de bergen waren

woord afgewenteld en het op de grond

wel, bevlekt en gehavend

geboren, voor wereld en

gegooid. Daar ligt het in het stof en

als het is, van de grond

aarde waren gebaard, bent U God,

draagt de last van alle mensen … Waar

oppakken en boven een

van eeuwig tot eeuwig.

is een soortgelijk woord te vinden om

tijd van grote benauwdheid

Ps. 90,2

het hoogste aan te duiden? Als ik het

opheffen.’
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Eerste feit – Ik geloof in God

15

31

Wat kan God allemaal? Hoe machtig is Hij?

God heeft de macht over alles.
Alles wat geschapen is, is er
omdat God het wil
en → het in leven houdt.
Tijd en ruimte,
de hemel en de aarde
het heelal en de sterren,
→ engelen, mensen en dieren …
God heeft alles zo geweldig in elkaar gezet
dat de mensen kunnen leven op aarde.

→

→

Engelen zijn onzichtbare, hemelse

mensen vrijheid gaf liet Hij ook toe

zien die bidt en zich laat doden, lijkt het

wezens. God stuurt ze als bood-

dat ze dingen zouden doen die pijn

alsof God zwak is. Het kruis is echter

schappers, troosters en helpers

veroorzaken. Veel mensen vragen:

geen teken van goddelijke onmacht,

naar ons toe. Ieder mens heeft een

‘Een God die zich door mensen zelfs

maar van zijn almacht: Hij kan alles wat

beschermengel.

aan een kruis laat slaan is toch een

alleen de liefde kan, Hij kan zelfs lijden

zie ook Vraag 20: Is God nog met

zwakke God?’ Maar Gods almacht

en sterven uit liefde. Zo machtig is God!

ons en met zijn wereld begaan?

uit zich niet in het vernietigen van
alle vijandelijke machten, maar in

We hebben het liefst een ‘almach-

de liefde, barmhartigheid, vergeving,

tige’ God, die onze problemen

eerbiediging van onze vrijheid en de

oplost, die ingrijpt als we in moeilijk-

onvermoeibare uitnodiging om ons te

heden zitten en die verdriet wegneemt.

bekeren. Het lijkt alleen een zwakke

Vraag 40: Kan God alles?

Om te beginnen dit: omdat God de

houding. Als we een Jezus voor ons

Is Hij almachtig?
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Deel I – het Credo – 12 feiten over God

16

Hoe is de wereld ontstaan?

Voordat de tijd bestond,
toen er nog helemaal niets was,
geen duisternis
en zelfs geen tijd,
was er één Iemand: God.
God zei: ‘Laat er …’
Daarom is God de schepper
van alles wat is.
De Bijbel vertelt het verhaal
van de zeven scheppingsdagen
om aan te geven dat God de wereld geschapen heeft.
De → ontwikkeling van de aarde
is al miljoenen jaren aan de gang
en gaat nog steeds door.
God houdt de aarde in zijn hand.

God bekeek alles wat

→

De evolutietheorie haalt op

gezien, is niet in tegenspraak

geen enkele manier het geloof

met het scheppingsplan van

Hij zag dat het heel goed was.

in God de Schepper onderuit.

God. De evolutie die in de

Gen. 1,31

Paus Franciscus zegt: ‘De Big

natuur plaatsvindt vormt

Bang, de oerknal, die nu als

geen contrast met het idee

het begin van het heelal wordt

“schepping”.’

Hij gemaakt had, en
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Eerstefeit
feit – Ik geloof in God

Vraag 42: Kun je overtuigd
zijn van de evolutie en toch
in de Schepper geloven?

33

‘Ik ben in het heelal geweest, maar ik heb
God niet gezien’, blufte de kosmonaut. ‘En
ik heb heel wat slimme breinen geopereerd, maar
ik heb nog nooit ergens een gedachte
gezien’, antwoordde de hersenchirurg.
Jostein Gaarder (* 1952), Noorse
schrijver
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