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In de wereld zult gij 
verdrukking hebben; maar 
hebt goede moed, Ik heb de 

wereld overwonnen.

Johannes 16:33 



9



10

De allerarmste van Gods 
kinderen is erfgenaam van 

een Koninkrijk dat álle 
rijken en vorstendommen 

overtreft.

Thomas Watson
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De zaak waarvoor u 
vermaand wordt te 

strijden, is het waard dát 
u ervoor strijdt. Het is 

immers niets minder dan 
een ganse hemel en  

eeuwig geluk!

John Bunyan
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Pythagoras zonderde zich 
af van alle gezelschap en 
woonde een jaar lang in 

een grot om over filosofie 
na te denken. Zouden 

wij ons niet één keer per 
dag moeten terugtrekken 
om na te denken over de 

eeuwige heerlijkheid?

Thomas Watson



13

De dwaze maagden riepen: 
Heere, Heere, doe ons 

open. Maar de deur was 
gesloten. Roep daarom nu, 
terwijl de Rechter nog zit 
op een troon van genade, 

om zulke gebeden  
te horen.

Thomas Boston
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Sommigen menen dat 
God de zonden van Zijn 

kinderen op de laatste dag 
nog zal noemen. Maar 

God zegt dat Hij ze niet 
zal gedenken. Hij delgt 

ze uit. Hun schulden zijn 
doorgehaald in Zijn boek.

Thomas Watson
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Gods kinderen moeten niet 
klagen als het moeilijk is. 
Ze moeten Gods handelen 

zien in het licht van  
de toekomst. 

C.H. Spurgeon
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De hoop op de eeuwige 
heerlijkheid behoort een 
christen met dapperheid 
en blijdschap door al zijn 

verdrukkingen heen  
te voeren.

Thomas Watson
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Wanneer God de ziel 
eenmaal tot Zich heeft 

genomen in heerlijkheid, 
zal het nooit meer nacht 
voor haar worden. Er zal 
voor haar geen duisternis 

meer zijn, maar alle tranen 
zullen daar afgewist zijn.

Thomas Brooks
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Dood en eeuwigheid, het 
oordeel en de hel zijn geen 
zaken om mee te spelen!

C.H. Spurgeon
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Hoeveel zondige mensen 
zijn nooit tot zichzelf 

gekomen, vóórdat zij deze 
wereld moesten verlaten 
en naar de andere wereld 

moesten overgaan! Zij 
leefden zonder enige 

gedachte over wat hun 
stond te wachten!

Thomas Boston


