








Toen allen zich van de overspelige afkeerden ... 
nam U het voor haar op.

Toen de offervaardige weduwe door niemand werd gezien ...
hebt U haar geprezen.

Toen allen de landverrader verachtten ... 
nam U bij hem uw intrek.

Toen allen de kinderen wilden wegsturen ...
riep U hen bij U.

Toen Petrus zichzelf veroordeelde ...
hebt U hem vergeven.

Toen iedereen de moordenaar verwenste ...
beloofde U hem het paradijs. 

Toen allen Paulus als vervolger schuwden ...
maakte U hem tot uw werktuig.

Toen allen U koning wilden maken ...
ontweek U de roem.

Toen alleen de rijken in tel waren ...
hield U van de armen.

Toen anderen de zieken slechts konden opgeven ...
hebt U hen genezen.

Toen allen U aankloegen, bespotten en mishandelden ...
hebt U gezwegen.

Toen allen hun Pascha vierden ...
stierf U aan het kruis. 

Toen ik nog in zonde leefde ... 
droeg U mijn straf.

Toen allen meenden dat dit het einde was ...
stond U op uit de dood.
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Verzopen zomer





Een droomhuwelijk: 

het recept in 6 stappen6w
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Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven
en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ... !
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Voor het andere boek
naar …

vzw uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team geeft je
graag advies voor een geslaagde aankoop.

web: www.hetgoedeboek.be

Verzending door heel Vlaanderen

Brugge : Moerkerksesteenweg 56
8310 Sint-Kruis (Luc en Anke Hoedt)
050 37 54 57

brugge@hetgoedeboek.be
Di. tot zat.: 10-12 en 14-18 u.

Genk : Vennestraat 345
3600 Genk (Frans en Anke Walraven)
089 30 58 86

genk@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18 u. 

Zat.: 10-17 u.

Gent : Grotesteenweg-Noord 15
9052 Zwijnaarde (Dirk Debaere)
09 220 17 02

gent@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u. 

Zat.: 13.30-17 u.

Leuven : Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee (Ger en Linda Smit)
016 25 93 83

leuven@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u. 

Zat.: 10-17 u.

Kortrijk : Overleiestraat 16
8500 Kortrijk (Annie Thermote)
056 35 78 99

kortrijk@hetgoedeboek.be
Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18 u.

Zat. 9.30-12 en 14-17 u.  Di. gesloten.

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.
Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.



Als je behoefte hebt 

aan een 

bemoedigende, 

inspirerende & 

opbouwende 

boodschap, 

bel dan eens 

naar dit nummer: 

011-28 35 52

Wegwijzer...



“Hoop is ergens 
voor werken

omdat het goed is, 
niet alleen 

omdat het kans 
van slagen heeft.”

“Hoop 
voor

omdat het
ni

omdat 
van slage


