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HULP VAN BOVEN
“HULP VAN BOVEN” is een klein boekje, zodat u het ge -

mak kelijk mee kunt nemen en kunt gebruiken op momenten
dat u op iemand wacht. De onderwerpen die gekozen zijn,
zijn aangevuld met schriftgedeelten, die hierop betrekking
heb ben. Ze zijn uit verscheidene gedeelten van de Bijbel ge -
nomen, want ik geloof, dat het beste commentaar op de
Schrift de Bijbel zelf is.

Gods Woord komt “van boven” en het is ook waarlijk een
steun voor die harten die hongeren en dorsten naar ge rech -
tigheid. Wanneer iemand zich bekeert en de zonde nalaat en
bovendien van ganser harte gelooft in de Heiland — de Here
Jezus Christus —, dan zal de Heer Zichzelf aan hem kenbaar
maken en Hij zal Zijn blijdschap en vrede meedelen aan het
hart van de gelovige. Dit was ook mijn ervaring in 1937 en
deze wondere gemeenschap met de Heer is in de vele jaren
daarna nimmer verbroken. Ik vraag u dringend Hem nu toe
te laten in uw hart als u dat nog niet gedaan hebt.

— Watson Goodman (1920-2002)



































































































Uw woord is een lamp voor
mijn voet en een licht op mijn
pad. —Psalm 119:105

Jezus antwoordde en zeide
tot hen: Gij dwaalt, want gij
kent de Schriften niet noch
de kracht Gods. 

—Matthéüs 22:29 
Elk van God ingegeven

schrift woord is ook nuttig
om te onderrichten, te weer-
leggen, te verbeteren en op te
voeden in de gerechtigheid. 

—II Timótheüs 3:16
Gij zult aan wat ik u gebied,

niet toedoen en daarvan niet
afdoen, opdat gij de geboden

van de HERE, uw God, on der -
houdt, die ik u opleg.

—Deuteronomium 4:2 
Ik berg uw woord in mijn

hart, opdat ik tegen U niet
zondige.            —Psalm 119:11

Want nooit is profetie voort -
gekomen uit de wil van een
mens, maar, door de heilige
Geest gedreven, hebben men -
sen van Godswege gespro -
ken. —II Petrus 1:21

De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woor -
den zullen geenszins voor bij -
gaan.                   —Lucas 21:33

HET WOORD VAN GOD
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