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Aanziet de vogelen 
des hemels, dat zij niet 

zaaien noch maaien, noch 
verzamelen in de schuren, 
en uw hemelse Vader voedt 
nochtans dezelve; gaat gij 

dezelve niet zeer veel  
te boven?

Mattheüs 6:26
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God draagt Zijn kinderen 
op de vleugels van Zijn 

voorzienigheid zoals een 
arend zijn jongen op zijn 
vleugels draagt. Echter, 
Gods vleugels kunnen  
door geen enkele pijl 
beschadigd worden. 

Thomas Watson
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Wij moeten op hen die 
ons onderwijzen zien als 
op onze vaders, die ons 

liefhebben en ons welzijn 
zoeken. Ook als het 

onderwijs soms bestraffing 
of tucht met zich brengt. 

Matthew Henry
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Zoals een aardse vader 
voor zijn kinderen zorgt en 
wat voor hen opzijlegt, zo 

doet ook de hemelse Vader. 

Thomas Watson
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Is het tussen God en u 
werkelijk in orde? Dan bent u 
aan de voeten van uw Vader 
neergevallen en bent u niet 
eerder opgestaan dan toen u 

vergeving van Hem  
had ontvangen.

C.H. Spurgeon
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Gods kinderen gelijken 
op hun hemelse Vader 
in zachtmoedigheid en 
heiligheid. Ze zijn Zijn 

wandelende schilderijen. 
Zoals het zegel zijn beeld 

en gelijkenis in de was 
drukt, zo drukt God Zijn 

beeld en gelijkenis op  
Zijn kinderen.

Thomas Watson
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Vrees niet, gij klein 
kuddeke; want het is uws 

Vaders welbehagen ulieden 
het Koninkrijk te geven.

Lukas 12:32
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Zowel vader als moeder 
moeten alles doen wat in 
hun vermogen ligt om 

hun kinderen een goede 
opvoeding te geven. 

Hebben ze dat gedaan, dan 
hebben ze nog slechts het 

minste gedaan wat van hen 
verwacht mag worden.

Matthew Henry
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Als de Heere de 
pogingen tot volmaakte 

gehoorzaamheid ziet, 
neemt Hij dat gunstig van 
ons op. Net zoals een vader 
een brief van zijn kind van 
het begin tot het eind leest, 
waar misschien vlekken in 

staan en taalfouten.

Thomas Watson 
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Een dwaas zal de tucht 
zijns vaders versmaden, 
maar die de bestraffing 

waarneemt, zal 
kloekzinnig handelen.

Spreuken 15:5
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