De wet van God – Onze Helper
Besef je wie Ik ben? Ik heb je gemaakt. Ik ben er voor je, altijd. Als Helper trek ik je uit elke
put waar je invalt. Ook als je daar zit door je eigen schuld, of door toedoen van anderen.
1. Ga daarom voor hulp niet naar een andere persoon of macht, maar vertrouw alleen op
de Heer als je Helper.
2. Maak je geen eigen voorstelling over wie en hoe de Heer is, maar laat de Heer je
helpen Hem te kennen. Hij geeft leven, een beeld doet dat niet.
3. Spreek zorgvuldig over de Heer zodat anderen weten wat voor Helper Hij is en
hoezeer jij je door Hem geholpen weet.
4. De Heer geeft je een dag om helemaal tot rust te komen. Wees dankbaar voor die ene
dag dat je niets hoeft en rust mag ontvangen.
5. De Heer gaf jou aan je ouders: Hij wilde dat zij jou zouden helpen opgroeien.
Waardeer hen als zij zich daar naar hun beste kunnen voor inzetten of ingezet hebben.
6. De Heer vindt jouw leven dierbaar, het is zijn kostbaarste bezit. Hij vraagt jou er
voorzichtig mee te zijn. Ook met dat van een ander: ontneem elkaars leven niet maar
bescherm het veelmeer.
7. De Heer ziet mensen liever niet alleen zijn. Wees goed voor diegene met wie je bent
en help elkaar zoals de Heer je dat heeft voorgedaan.
8. De Heer belooft je te helpen bij alles wat je nodig hebt. Help jezelf daarom niet van de
wal in de sloot door je iets toe te eigenen wat niet van jou is.
9. De Heer helpt je door altijd eerlijk naar je te zijn. Soms zwijgt hij ook uit liefde. Wees
daarom ook oprecht naar anderen. Help elkaar door te spreken als het moet, maar te
zwijgen als dat beter is.
10. De Heer wil je helpen boven alles tevreden te zijn met wie Hij voor jou is. Laat je
daarom niet verleiden meer te willen hebben dan Hij je gegeven heeft.
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