•

Iedere morgen
wassen
Er is niets wat het gezicht van Gods
kinderen schoner zal maken, dan
wanneer ze het iedere morgen wassen
met hun tranen.
SAMUËL CLARK
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•

Dicht bij de
hemelpoort
‘Hoe komt het toch’, zo vroeg eens
een christen aan een vriend terwijl ze
beiden uit de kerk kwamen waar ze de
godzalige ds. Bramwell hadden horen
preken, ‘dat broeder Bramwell ons
altijd zoveel te zeggen heeft dat voor
ons nieuw is?’
De vriend antwoordde: ‘Broeder
Bramwell woont zó dicht bij de hemelpoort, dat hij veel dingen hoort
die wij – die verder weg wonen – niet
kunnen horen.’
J.H. HITCHESS
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•

Rust in het hart
Wij zouden allemaal graag een vrolijk leven leiden. We zien allemaal uit
naar blijdschap en vreugde. Dat is
toch voor velen het hoogste verlangen. Maar ... laten we bedenken dat
de enige manier om echt in vrede en
gelukkig te leven is, dat ons hart rust
mag vinden. Want of we dan armoede
of rijkdom, eer of schande, overvloed
of schaarste moeten ondervinden, als
ons hart onder dat alles stil mag zijn,
kunnen we onder al die omstandigheden toch gelukkig zijn.
Maar als ons hart ónrustig is, zal ons
leven ook bij zonneschijn, vreugde en
voorspoed onrustig zijn. Waar zoekt u
naar?
C.H. SPURGEON
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•

Te veel in
beslag genomen
In Londen is het soms zo rumoerig in
de drukke straten, dat de grote klok
van de St. Pauls Cathedral verschillende malen kan slaan, zonder dat het
gehoord wordt.
God spreekt dikwijls zonder dat de
mensen Hem horen, omdat andere
stemmen hen doof maken. Tijdens een
veldslag had er eens een hevige aardbeving plaats, maar geen van beide
legers had er iets van gemerkt. Wat
blijkt uit al deze dingen? Dit: Als onze
geest te veel in beslag genomen wordt
door allerlei dingen om ons heen, dan
zullen de belangrijkste dingen hun gewicht voor ons verliezen!
C.H. SPURGEON
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•

Verlicht mijn
oog
Het kan zijn dat u elke dag in de Bijbel leest en dat u er toch nooit iets uit
leert. Hoe komt dat? Dat is omdat de
Heilige Geest uw verstand moet verlichten. Als Hij dat doet, dan schitteren de woorden als sterren. Smeek
daarom: ‘O Heere, verlicht mij. Geef
Zelf Uw licht, want ik kan alleen
maar nut hebben van mijn lezen als
U mij verlicht.’ Blinde mensen kunnen
de Bijbel nog lezen in brailleschrift
met hun vingers. Maar blinde zielen
kunnen dat niet. We hebben echt licht
nodig om de Bijbel te lezen. Wie zal
kunnen lezen in duisternis?
C.H. SPURGEON
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•

Vissers van
mensen
Visser van mensen zijn is een tijdrovende bezigheid. Het is bovendien
geen gemakkelijke taak. Nu eens
moeten de vissers dingen in gereedheid brengen; dan weer moeten ze iets
wat kapot of beschadigd is herstellen.
De ene keer moeten zij het net uitwerpen. De andere keer moeten zij het net
naar zich toehalen om het kostelijke
van het snode te scheiden. Niemand
heeft reden om de werkers in Gods
Koninkrijk te verwijten dat ze traag
zijn. En het past al helemaal niet om
te zeggen dat zij een makkelijk leven
hebben.
JOHN TRAPP
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