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Weest in geen ding 
bezorgd, maar laat uw 
begeerten in alles door 
bidden en smeken, met 
dankzegging, bekend 

worden bij God.

Filippenzen 4:6
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Lof en dank is het werk 
van de hemel. Maar het 
werk dat men altijd zal 

doen in de hemel,  
begint hier! 

Thomas Watson
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Gaf God u ouders die 
godvrezend waren? Was 

het hun lust u in Zijn 
wegen te leiden? Was het 
tot uw heil? Zie er Gods 
hand in dat Hij u deze 
ouders gaf! Het is een 
reden om God eeuwig  

voor te danken. 

C.H. Spurgeon
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Als wij bidden, moeten 
we niet alleen denken aan 
wat ons ontbreekt, maar 
ook aan wat wij hebben 
ontvangen, erkennende, 

dat wij alles uit Hem 
hebben.

Thomas Manton
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Wij moeten de gaven 
van onze hemelse Vader 
op prijs stellen en met 

dankbaarheid en blijdschap 
genieten. Heeft Hij onze 
zonden vergeven? Laat  

ons dan daarover  
vrolijk zijn.

C.H. Spurgeon
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In voorspoed kan iemand 
zo ootmoedig en dankbaar 
lijken. Dan ziet het water 

er helder uit. Maar als 
diezelfde man iets moet 
voelen van de wateren 

van verdrukking, kan het 
wel zijn dat er heel veel 
ongeduld en ongeloof 

bovenkomt!

Thomas Watson
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Hoe zullen wij ooit 
de Heere naar waarde 

danken voor Zijn 
liefhebbende goedheid? 

Hoe zullen we Hem naar 
waarde erkennen voor 
wat Zijn genade in ons 

teweegbrengt? 

C.H. Spurgeon
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Laten we God danken, dat 
wij zo’n grote wolk van 
getuigen om ons hebben 
om te bewijzen dat onze 

Heere Jezus Christus 
waarlijk is opgestaan.

J.C. Ryle
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En al wat gij doet met 
woorden of met werken, 
doet het alles in de Naam 

van de Heere Jezus, 
dankende God en de  

Vader door Hem.

Kolossenzen 3:17
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Als u begeert dankbaar te 
zijn, sta dan naar een hart 

dat diep verootmoedigd 
wordt met het besef van 
uw eigen verdorvenheid. 
Een gebroken hart is de 
beste fluit om Gods lof  

te doen klinken.

Thomas Watson
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Heeft God u van de 
verkeerde weg afgebracht? 
Dank Hem, Die uw ogen
opende om het gevaar te 
zien, en te zien op een 

andere veilige weg, hoewel 
die nauw was. 

Thomas Boston


