
Mr. Philpot* was in zijn koolhuis te Windsor, een verdrietige en duistere plaats. 
Iemand zeide daarover: "Ik heb liever met Philpot in het koolhuis te zijn, dan met 
Bonner in zijn paleis". Aangezien dat het ene zo verdrietig en het ander zo schoon 
was, vroeg men: "Waarom"? Hij antwoordde: "Omdat Bonners consciëntie zijn 
paleis tot een koolhuis maakt; maar Philpots God en Philpots Christus maakt zijn 
koolhuis tot een paleis".  

* Aangezien C. Love in 1651 onthalst is, zal dit logischer wijze niet over de onder ons bekende Joseph Charles 
Philpot gaan, want die is pas in 1802 geboren. (Overgenomen uit 'Al de theologische werken' van C. Love)  

 
Pierre du Moulin (1568 - 1658) zegt n.a.v. zijn verlossing door het lijden van 
Christus, door Wiens striemen wij genezen zijn: "Wonderlijke zaak! Dergelijke is 
er nooit gehoord noch gezien onder mensen; dat de Medicijnmeester de 
geneesdrank neemt voor een zieke en dat de zieke genezen wordt; en dat de 
Medicijnmeester de ziekte overneemt, want Hij heeft onze krankheden op Zich 
genomen.  

(Overgenomen uit Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 26e jaargang, nr. 2, maart 2003)  

 
Thomas Boston zegt: Satan heeft twee glazen om de mensen hun zonden te laten 
zien: 1: Een verkleinglas, welke hij voor de ogen houdt van geruste zondaars, 
waarin de zonden klein blijken te zijn. 2: Een vergrootglas, welke hij voor de ogen 
houdt van een overtuigde.  

(Overgenomen uit Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 26e jaargang, nr. 2, maart 2003)  

 
Christoffel Love: Het is beter te hebben armoede met een zegen, dan overvloed met 
een vloek.  

 
Anselmus: Tegenspoed beproeft alleen de lijdzaamheid, maar voorspoed beproeft 
al de deugden.  

 
Kwaad te vergelden voor goed is duivels; goed met goed te vergelden is menselijk; 
maar goed te vergelden voor kwaad is goddelijk.  

Thomas Boston in een preek over Prediker 8:11.  

 
Bernardus: Gelijk al wat wij U geven, o Heere! U niet kan vergenoegen, tenzij dat 
wij ons zelven U geven, alzoo al wat Gij ons geeft, o Heere! kan ons niet 
vergenoegen, tenzij Gij U zelven ons geeft.  

 
Hieronymus Cardanus: Ofschoon er geen groter verlies is dan die van de tijd, wordt 
er echter toch geen verlies minder gedacht.  



 
Luther had zich in de strijd tegen satan met het geloof gewapend en sprak hem als 
volgt aan (en daarin leek hij meer op een overwinnaar dan op een strijder!): 'O 
satan, uw bedreigingen en verschrikkingen 'doen' mij niets. Want er is er Één, Die 
Jezus Christus genoemd wordt, in Wie ik geloof. Deze heeft de zonde veroordeeld, 
de dood en de hel vernietigd, en is - o, satan - uw Satan (=Bestrijder)'.  

Uit: 'Satans vuistslagen' van Simon Oomius.  

 
Augustinus: Indien het lijden van Christus maar herdacht werd, is er niets zo hard, 
of het kan geduldig gedragen worden.  

 
Robert Bolton: Als een mens de beledigingen zou ontvangen die God in één uur 
ontvangt, hij zou in het volgende uur de wereld in brand willen zetten.  

 
Chrysosthomus: Hoort God in Zijn geboden, dan zal Hij u horen in uw gebeden.  

 
Teunis van Oort: (in een waarschuwing tegen 'godsdienstige' mensen voor het met 
minachting spreken over Gods volk dat in zonde gevallen is): Gods volk op zijn 
slechtst, staat er toch nog beter voor dan een godsdienstig mens op z'n best.  

 
Dionysius Spranckhuysen: (in 'Lof en plicht van het huwelijk'): Wat zou de mens 
buiten de echtelijke staat anders wezen dan een verlaten, eenzame en treurige 
tortelduif in de woestijn, troosteloos kirrend op een dorre boom?  

 
Dionysius Spranckhuysen: Te denken aan sterven, doet zonden derven en zonden 
derven, de hemel erven.  

 
Dionysius Spranckhuysen: Leef zo naar de wet, alsof er geen Evangelie was om uw 
fouten te verschonen, en ik verzeker u, dat u zult sterven naar het Evangelie, alsof 
er geen wet was om u te verdoemen.  

 
Thomas Boston: Iedereen weet wel wat het aangenaamste voor hem is, maar God 
alleen weet wat het nuttigste is. ( . . .) 
Ach, zou Hij, die ons gemaakt en geformeerd heeft zonder ons advies, ook ons 
levenslot niet mogen bepalen zonder te vragen wat wij er van denken?  

 
Johannes Rudolphus Burcardus: Op de voorzijde van zijns overlijdenspenning 
stond o.a. het volgende: 
Toen ik geboren werd, zei men van mij dat ik leefde, maar ik stierf. 
Nu ik de geest geef, zegt men van mij dat ik sterf, maar ik leef!  

 
Isaäc Ambrosius: Hoe minder van den Sabbat in de week, hoe meer van de week in 
den Sabbat. 


