
Een dag waarop er kapotte knieën zullen zijn waar ik een pleister op moet plakken.
Er zullen ruzies zullen zijn die ik moet uitpraten en wedstrijdjes waarbij ik scheidsrechter
moet zijn.
Er zullen verkeerde dingen gedaan worden die ik moet corrigeren, er zal ongehoorzaamheid
zijn die ik moet straffen.
Er zullen honderd vragen gesteld worden waarop ik antwoord geven moet.
Er zullen vieze handen, vieze toeten en vieze voeten zijn die ik moet wassen.
Er zal meerdere keren een alarm afgaan alsof er brand is, maar de meeste problemen zal ik
met een glimlach en een kus kunnen oplossen.
Er zullen boze buien zijn vandaag die ik er uit moet knuffelen.
Vandaag zullen er bloemen en cadeautjes bij me gebracht worden die ik dankbaar in
ontvangst mag nemen.
Het huis zal vandaag weer veranderen in een chaos en ik zorg dat er wordt opgeruimd.
Er zullen druppels op de wc-bril en handjes op de ramen komen die ik eraf moet poetsen.
Er zal verdriet zijn dat ik bespreekbaar moet maken en er zal angst zijn waarin ik moet
bemoedigen.
Ik moet vandaag inspireren bij verveling en aanmoedigen bij creativiteit.
Er zal iemand slapen die ik moet wakker maken en er zal iemand wakker zijn die ik moet
helpen slapen.
Er zullen herinneringen gemaakt worden vandaag die ik moet bewaren en mijlpalen bereikt
worden die ik moet vieren.
Er zal liefde zijn die ik moet beantwoorden.
Schoonheid die ik moet aanwijzen.
Vriendelijkheid die ik moet prijzen.
Gebed dat ik mag uitspreken.
Er zal een Bijbel zijn die opengaat en die ik mag uitleggen.
Er zullen vandaag zonden gedaan worden die ik moet belijden.
Er zullen zondaren zijn om lief te hebben.
Er zal een Verlosser zijn om te aanbidden.
En er zal genade zijn om te ontvangen.
Ik mag vandaag mijn werk doen omdat ik weet dat het Zijn werk is. De Heere gaf ons onze
kinderen om heel goed voor te zorgen, te onderwijzen in Zijn wegen. Mijn werk vandaag
staat in het grote geheel van Zijn eeuwigdurende liefde voor zondaren.
Vandaag mag ik moeder zijn in de wetenschap dat er een Vader in de hemel is die mij alles
geeft wat ik nodig heb: voedsel om te eten, kracht en liefde om mijn werk te doen, een taak
om te vervullen...

VANDAAG . .  
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GROOT !  


