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De witte vlag van de vrede 
met de hemel hangt nog 
uit. De markt van vrije 

genade is nog open.  
De vergeving wordt nog 
hoorbaar toegeroepen in 

het Evangelie.

Thomas Boston
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Waar vrede is, daar is 
Christus, want Christus 

Zelf is onze Vrede.

Thomas Brooks
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Ere zij God in de hoogste 
hemelen, en vrede op 

aarde, in de mensen een 
welbehagen.

Lukas 2:14
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Hoe meer genade en 
barmhartigheid wij hebben 

van God onze Vader en 
van Jezus Christus onze 
Heere, hoe meer vrede er 
onder elkaar zal zijn en 

hoe meer medelijden wij 
hebben met de zwakheid 

der broederen.

Samuel Rutherford
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Wereldse mensen 
beoordelen hun 

staat aan de hand 
van hun uitwendige 

omstandigheden. Maar een 
kind van God beoordeelt 

zijn staat aan de hand van 
de vrede die hij in zijn 

geweten ervaart.

Thomas Manton
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Ons geweten heeft nooit 
vrede als wij sluimeren 
en slapen. Genade die 

wérkzaam is, maakt het 
hart kalm en gerust. Wees 

daarom niet traag in de 
dienst van God.

Thomas Watson
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Vrede is een zegen die 
een menigte andere 

zegeningen voortbrengt. 

Thomas Brooks
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Want Ik weet de gedachten 
die Ik over u denk, spreekt 
de Heere, gedachten des 

vredes en niet des kwaads. 
Dan zult gij Mij aanroepen 

en heengaan en tot Mij 
bidden; en Ik zal naar  

u horen.

Jeremia 29:11,12
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Aan de andere zijde 
van de dood zal er geen 
mogelijkheid van vrede 
meer zijn. Dan zal de 

oorlog tussen God en de 
zondaren voor eeuwig 
afgekondigd worden.

Thomas Boston
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De waarde van een soldaat 
komt niet openbaar in een 
tijd van vrede. Pas wanneer 

wij in moeilijkheden en 
benauwdheid verkeren, 

komt het geloof openbaar. 

Thomas Manton
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Laten de ontevreden 
blikken van de wereld, de 
moeiten en beproevingen 

van het tegenwoordige 
leven geen diepe indruk 
op ons maken. Laten wij 

onszelf daartegen wapenen 
door te overdenken dat zij 

niet lang zullen duren.

Thomas Boston


