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Als een die zijn moeder 
troost, alzo zal Ik u 
troosten; ja, gij zult 

te Jeruzalem getroost 
worden.

Jesaja 66:13
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Ouders, het is goed u te 
realiseren dat kinderen 

méér leren door hun ogen 
dan door hun oren!

J.C. Ryle



11

Zoals het moederhart 
huilt als een kind huilt, zo 
blijft Gods hart vol liefde 
en medelijden voor Zijn 
kinderen. Ook al schijnt 

het soms dat Hij hen heeft 
verlaten. Zijn aangezicht 
mag soms veranderen, 

maar niet Zijn hart.

Thomas Watson
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Wat een voorrecht 
verkreeg de moeder van 
Simson. Zij mocht een 

kind ter wereld brengen 
dat niet alleen zélf aan 
Gods dienst toegewijd 

zal zijn, maar hij zal ook 
het middel zijn om het 
welzijn van anderen te 

bevorderen! 

Matthew Henry
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Zoals een moeder het 
verwonde gezicht van haar 

kind schoonmaakt, de tranen 
wist en voortdurend troostrijke 

woorden spreekt, zo zal 
Christus de Zijnen als Hij hen 
in de hemel ontmoet, opheffen, 

alle tranen van hun ogen 
afwissen, en hun hoofd in Zijn 

schoot leggen.

Samuel Rutherford
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Heb goede moed, 
christelijke moeders, die 

weent over uw onbekeerde 
kinderen. Zij mogen ver 
van u gaan, misschien 

siddert u om hun zielen. 
Maar bedenk dat God ze 

overal bereiken kan.

R.M. McCheyne
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Ruth mocht in 
Israël samen met 

haar schoonmoeder 
voorzieningen treffen 

voor de winter. Zo zorgt 
de Heere op Zijn tijd. Mag 

u ook weleens geloven, 
dat onze tijden en alles 

wat daarin gebeurt in Zijn 
hand zijn? 

Matthew Henry
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Kinderen, er is niets beters 
waar je méér naar moet 
verlangen dan naar een 
leven dat aangenaam is 

voor God en waaraan jullie 
ouders vreugde beleven.

Maarten Luther
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Toen God mij bekeerde 
tot het geloof is mijn 

ondergang verhoed door de 
dagelijks vergoten tranen 

van mijn moeder.

Aurelius Augustinus
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Een moeder mag vermaak 
scheppen in haar lieve 

kinderen. Toch dient zij 
met haar man te leven en 
hém het meest te achten. 
Zo mogen begenadigde 
zielen ook wel op hun 
genaden zien, maar zij 
moeten hun leven in 
Koning Jezus vinden.

Thomas Brooks
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