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Al ging ik ook in een dal 
der schaduw des doods, ik 
zou geen kwaad vrezen, 

want Gij zijt met mij; 
Uw stok en Uw staf, die 

vertroosten mij.

Psalm 23:4
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Ik mag u tot troost zeggen 
dat de witte vlag van 

genade u toegereikt zal 
worden als u zich oprecht 

bekeert.

Thomas Watson
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Hoewel de zaligheid van de 
gelovigen niet afhangt van 
hun wetenschap dat God 
hun Vader is, hangt hun 
troost daar wél van af.

Thomas Brooks
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Wat is dat een troost 
als bij ons sterven ons 
eigen geweten én het 

getuigenis van anderen 
overeenstemmen. Dat men 
kan zeggen: Zolang we bij 
elkaar waren, hebben we 
ernaar gestreefd om onze 
plichten naar elkaar toe 

te vervullen.

Matthew Henry
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Christus’ liefde is 
tot bemoediging en 

vertroosting van allen  
die Hem zoeken. 

John Bunyan
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Het is tot vertroosting 
van de gelovigen – die in 

de wereld dikwijls worden 
belasterd – dat zij in de dag 
der dagen geprezen zullen 
worden, hoewel zij tijdens 
hun leven door de wereld 

werden veroordeeld.

Thomas Manton  
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Christus is het, Die 
gestorven is, ja, wat meer 
is, Die ook opgewekt is, 
Die ook ter rechterhand 

Gods is, Die ook voor ons 
bidt. Dát is de bron van 

vertroosting van  
de gelovige.

J.C. Ryle
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Als onze benen onder 
ons gaan beven, haalt 

de dood de belangrijkste 
pilaren van ons huis neer. 
Maar het eeuwige leven 
vertroost Gods kinderen. 

Dat is niet aan zwakheden 
onderworpen. Dát zal geen 

einde meer nemen. 

Thomas Watson
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Ik vrees dat velen zich niet 
bewust zijn van de vele 

vertroostende waarheden 
die in de Bijbel te vinden 
zijn met betrekking tot 

het welzijn van oprechte 
gelovigen. Gods Woord is 
als het ware een geestelijk 

schathuis. Maar velen gaan 
er nooit naar binnen.

J.C. Ryle
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De hoop op de belofte 
zal een benauwde ziel 
ondersteunen; zij zal 

een ontstelde ziel kalmte 
geven; een terneergeslagen 
ziel troosten en opheffen; 
een dolende ziel weer in 
het spoor brengen; een 

wankelende ziel bevestigen 
en … een verloren ziel 

zalig maken.

Thomas Brooks
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Voor een gehoorzaam volk 
kan God grote dingen 

tot stand brengen. Als zij 
wandelen in het licht van 
Zijn aangezicht, en Zijn 

heiligheid in eer houden, 
schenkt Hij hun een 

blijdschap en vertroosting 
die alle begrip te  

boven gaat. 

C.H. Spurgeon


