•

Jezus denkt
aan mij
Een oude christin lag op haar sterfbed. Ze
was zo zwak dat ze de meeste tijd zich totaal niet bewust was van wat er om haar
heen gebeurde. Toen men haar op een moment dat ze weer even helder was vroeg
hoe het kwam dat ze zo rustig en zo vredig kon zijn, zei ze: ‘Als ik in staat ben om
te denken, dan denk ik aan Jezus. En als
ik niet in staat ben om aan Hem te denken, dan weet ik dat Hij aan mij denkt.’
C.H. SPURGEON

9

Speciaal voor mama_bw.indd 9

11-02-19 10:42

peciaal voor mama_bw.indd 10

•

Hij heeft ons
eerst liefgehad
Een klein meisje was met haar poppen
aan het spelen terwijl haar moeder
druk aan het schrijven was in dezelfde
kamer. Toen moeder klaar was, zei ze:
‘Nu kun je bij me komen, Alice, ik ben
klaar met alles wat ik vanmorgen had
willen doen.’
Het meisje liep naar haar moeder toe
en zei: ‘Ik ben toch zo blij, want ik
hou zo veel van u.’
Moeder zei: ‘Ik dacht dat je zo gelukkig was met je pop?’
‘Ja moeder’, klonk het, ‘maar ik vond
het toch niet zo fijn om haar lief te
hebben, want zij kon mij niet terug
liefhebben.’
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•
‘Dus, je houd van mij omdat ik jou
ook kan liefhebben?’
‘Dat is één reden, maar niet de eerste
en ook niet de beste.’
‘Wat is dan je belangrijkste reden,
kind?’
‘Dat u mij liefhad, toen ik nog te klein
was om u lief te hebben!’
Moeders ogen vulden zich met tranen
terwijl ze fluisterde: ‘Ja ... Wij hebben
Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad.’
C.H. SPURGEON
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•

Zien op
Christus

Christin, bent u in moeite? Zie op
God. Verkeert u in beproevingen en
droefheid? Zie op Christus en word
verlost. Hebt u smart of drukt berouw over uw zonden u terneer? Zie
op Christus en vind vergeving. Ik raad
u, in welke omstandigheden u ook
verkeert, richt uw ogen naar de hemel en ook uw hart. Wind een gouden
ketting om u en bevestig één schakel
daarvan in de hemel. Zie op Christus
en vrees niet! Met het oog op Hem gericht, kunt u niet struikelen. Wie op
Jezus ziet, wandelt veilig.
C.H. SPURGEON
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•

Eigen haard
brandende?
Een haard die alle warmte in de
schoorsteen laat verdwijnen, is een
slechte bron van warmte. Godsdienst
die geen warmte om zich heen verspreidt, stelt niet veel voor. De ware
godsdienst verspreidt immers vreugde
om zich heen. Wel is het zo dat het
vuur eerst de haard zelf moet opwarmen, en dat de genade eerst het eigen
hart moet vervullen. Pas dan kunnen
we warmte uitstralen. Niemand kan
zich toch aan een koude haard verwarmen?
C.H. SPURGEON
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•

De Heere zorgt
Hoewel de weg van Gods voorzienigheid soms duister schijnt, zo is het
toch de taal van het geloof om te zeggen: ‘De Heere is bereid mij te verlossen.’
Ga uw leven eens na. Hoeveel grote
dingen heeft God al niet gedaan in uw
leven? Is het niet waar dat vele moeilijkheden die u verwachtte nooit gekomen zijn?
Ik moet in dit verband denken aan
Willem Bay. Toen deze man eens
zonder geld thuiskwam (omdat hij
dat had weggegeven aan armen en
behoeftigen) zei zijn vrouw: ‘Nooit
heb ik zo’n man gezien als jij. Altijd
zorg je voor vrouwen en kinderen van
anderen, terwijl je eigen vrouw en kin-
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